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VOORREDEN
VAN DEN

VERTAALER.

J^aar is bijna niemand onzer Landgenooten * die

de fiad Maastricht ,
ten tijde zij onder het gebied

der Nederlandfche Republiek behoorde , en ook ze-

dert dien tijd bezogi heeft } die zig niet het genoe-

gen heeft verfchaft van een gedeelte van de onder-

aardfche gewelven van den St. Pieters Berg te

doorwandelen ;
getuige hiervan is de talrijke me-

nigte naamen, welke men op derzelver wanden ,
tot

nagedagtenis van die bezoeken ,
gefchreeven vindt ,

en onder welke men dikwijls die van oude vrienden

en voorouders met een inwendig genoegen ontmoet .

Daar zijn dan ook zeer veele menfehen in ons va-

derland ,
welken eene nadere kennis van dien berg

alleraangenaamst moest zijn; doch geen vaderlandsch

natuur onderzoeker heeft ondernoomen 'er een vol-

ledige befchrijving van te geeven. ’s Lands regee-

ring zond jaarlijks eene bezending van afgevaerdig-

den naar Maastricht , dis Jan gemeenlijk die ge-

welven ook bezogten , en evenwel viel men nooit

op de gedagte naar dien berg , die in belangrijkheid

door geene plaats in ons vaderland geëvenaard , ja
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door weinige op den aardbol overtrofen wordt ,

eenen of meer geleerden te zenden , die der.zelven

„nauwkeurig onderzoeken en voor het algemeen be-

fchrijven zouden ; men zou zig daar over moeten

verwonderen ,
indien men niet wist hoe weinig men

in ons land onder het oud hefiuur , zelfs in de

„eidigfte tijden der Republiek ,
voor de weeten-

fchappen overig had ,
daar alle maatfehappijen tot

bevordering van kennis, zelfs in die vakken , wel-

fce het onmiddelijkst met den welvaart vanhetland

verhoogt waren, door bijzondere perfoonen zijn

opgerigt en ftaande gehouden. Men heeft het dan

voor een buitenlandsch geleerde overgelaaten om

’er eene omjlandige befchrijving van te geeven.

X)ceze vond, zoo dra die plaats in de macht van

zijne natie kwam , aanftonds alle gelegenheid daar.

tos, kreeg alle aanmoediging , kon alle medewet,

hing ,
alle onder/leuning , die hij nodig had bekoo-

men, onder eene regeering, die de vorderingen der

weetenfehappen met alle macht de behulpzaams

hand biedt ; het leed dan ook niet lang of de geleer-

de waereld wlerd met een omjlandig werk over

deezen berg verrascht. Men moet egter ook be~

hennen dat dzeze berg in de laatfte dertig jaaren

nog eenen meerderen graad van belangrijkheid er.

gewigt ontvangen heeft , door de ontdekking van

de kotpen van groots dieren , welke hij in zijnen

boe
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Vvoorreden-
boezem verborgen hield ,

gelijk ook door de vorde-

ringen , wette wen « de kennis van den aardbol,

met Opzigt tot de groots naUmrtiite omwentelingen ,

die op dmtelven zijn voorgevallen ,
zedsrt dien

tijd gemaakt heeft. Wat is het niet te beklaagen

dat de aandacht niet vroeger op de gegraaven lig-

haamen van dien berg gevallen zij? wie weet hoe

veele belangrijke Jlukken der oudheid, waarbij de

konjlige oudheden van Hcrculamum en Pompeji

nieuwigheden zijn, 'er door het houweel der arbei-

ders, uit onkunde en gebrek aan onderrigting , m

de groote en uitgefïrekte uitholingen van dien berg

niet zijn in ftukken gejlagen en verbrijzeld ,
zon-

der dat iemand vermoedde van welk belang zij voor

de kennis der aarde konden wezen ! Die de kabinetten

van verfïeende zaaken uit deezen berg te Maastricht,

te Luik ,
te Parijs en elders gezien heeft , waar-

in zij zoo menigvuldig voor handen zyn ,
zal dit

vermoeden niet ongegrond vinden. Wat daar van

zij ,
wij ontvangen thans in het werk van den ge-

leerden FAUJAS DE ST. fond eene verzame-

ling van alle deze merkwaerdigheden >
getrouw en

fraai naar het leven afgeheeld en befchreven, die

den liefhebber tot verlustiging , den natuurkenner

tot kering en befpiegelivg kunnen dienen , en wek

he dien berg de vermaardheid zal geeven, die hij

\el verdient. Beide, foorten van kezen

* 2
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TI V O O R R E D E N.

zuilen 'er dan genoegen in hebben; doch veele zal

de hooge prijs van dat werk ajfchrikken om het zig

eigen te maaken. Het werk van fau jas is

zeer fraai en kostbaar uitgevoerd, en koomt daar-

door op een prijs te Jlaan , welken het ieder niet

gelegen koomt voor de kennis van eenen enkelen

berg te befleeden. Dit deed mij op de gedagten val-

len om 'er eene nederduitfche vertaaling van te

geeven , die , in een kleiner formaat gedrukt,

daardoor Jlechts op een derde of vierde van den

prijs van het oorfpronglijke te JlaanMornende , ook

dat voordeel heeft van door alle onze landgerm-

ten, die 'er belang in Jïellen, te huinen geleezen

worden Ik draalde vrij lang met de uitvoering

van dit ontwerp
, in verwagling dat defchrijver

het geheel werk volledig zoude maaken ; doch dit

te lang vertraagende
, ben ik te raade geworden

hetgeen 'er thans van in het fransch het licht

ziet , dat in vijf cahiers vervat is , en omtrent

de helft van het werk behelst , hij wijze van eerfle

/luk uittegeeven , terwijl het overige
, zoo dra het

oorfpronglijke te voorfchijn koomt
, volgen zal , en

met dit eerfie gedeelte een bekwaam, boekdeel zal

uilmaaken.

Ik heb mij in deeze vertaaling toegelegd
, om

dezelve, zoo veel mogelijk
, ook voor engeleerden

in het vak van natuurlijke hijiorie verfaanhaar

te



Plan van een gedeelte ier fteengroeven,nitgeliold onder den Sl Pietersberg

bij Maafiriclit

.

1y,n xj<^ aan ’ ^f*nntnJe ly dmttuter

UcAaaV van J20 vetten eMyn/.

jr ;C JV fa So MO *20

ruil 1 m i mi —

Voorreden

,





VOORREDEN. VU

te maaken , en daartoe de voorwerpen ook met de

genieene nederduitjihe naamen benoemd , daar an-

ders de Latijnfche of hmstnaamen voor geleerden

genoegzaam zouden geweest zijn. De weinige

aantekeningen
,
die ik onder dentext geplaatst heb ,

zullen , hoop ik , door des kundigen niet voor on-

nut , overtollig , of ongepast gehouden worden.

Nog moet ik aanmerken dat de plaaten meest

alle verkleind zijn
,
zoo dat zij op de helft , twee

derde of drie vierde van de groote van de oorfprong-

lijke zijn gebragt (a). Ik heb egter gezorgd dat dit

geene onnaauwkeurigheid in den text of inde onder-

fchrijten der plaaten veroorzaake
, door de opgave

van de grootte , door den fchryver gegeeven
, in die

evenredigheid te verminderen.

Ik heb mij enige moeite gegeven cm een volledig

of ten minflen een uitgeflreht plan van de onder

-

aardfche gangen van den St. Pieters Berg te be-

kwamen en bij dit werk te voegen; doch dit is mij

onmogelijk geweest
,

en ik geloof niet dat het tot

nog

Ca) Plaat I , II, III, verbeeldende gezigten van

de onderaardfche gaanderijen , en Plaat \\J zijn op

dezefile grootte gelaaten. Plaat VI is op de helft

verkleind. Plaat X, XI, Xill, XiV, XV, XVII
en XIX zijn op drie vierden van het oorfprongüjke ,

en Plaat V, VII, VIII , IX, XII, XVI en XVIII

»p twee derden van het oorfpronglijke gebragt.



VIII VOORREDEN.
nog toe beflaa ; ik ben egter nog zoo gelukkig ge-
weest van het plan van een gedeelte der gaande-
rijen , door eenen van onze geacktfte en kundigfte '

officieren van de artillerie vervaerdigd
, mij uit

deszei! s nalatenfchap eigen te maaken
; ik heb ge-

meend dat het den leczer , bij gebrek van een beter

en tot dat iemand een vollediger plan zal opmaa-
ken, dat egter

, o:n de moeijelijkheid der uitvoe-

ring
, waarfchijnlijk zoo dra niet t'e wagten Jlaat

aangenaam zoude zijn
, en heb dus niet geaarfeld

om liet gegraveerd bij deeze voorreden intelaffichen,

als eene belangryke bijdrage bij mijne vertaaling

van dit werk.

t '
> J .

In den Hage
J. D PASTEUR,

den is Nov. 1802,

Secretaris van het Wctgeevend

Lighaam der Bataaiïche

Republiek.
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Het tijtel - vignet verbeeldt het vinden van den hop

des krokodils.

Plan der onderaardfche gangen onder den St. Pie-

ters Berg. . Voorr. tegen over bl. vr.

Kaart van den St. Pietcrs Berg. . 46.

Plaat I. Gezigt van den voornaatnften ingang der

onderaardfche gaanderijen en wegen van

den St. Pieters Berg bij Maastricht, zno

als dezelve zig van buiten vertoont. 54.

PI. Ik Gezigt van den voornaarnden ingang van

het hol onder de vesting van den St.

Pieters Berg, van binnen gezieh. 56.

PI. III. Gezigt der voornaaintle onderaardfche

gaanderijen en wegen van den St. Pie-

ters Berg, zoo als dezelve zig van bin-

nen vertoonen. . . 58.
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PI. IV. Kaakbeen van een onbekend Zee- dier, of
volgens andere , van een krokodil , vier

voeten lang, in het Jaar 1780 in de fteen-

groeven bij Maastricht gevonden, bi. 78.

PI. V. Gegraaven kaak beenderen van een dier,

door fommige Natuurkundigen voor die

van een krokodil, door andere voor die
van een onbekend zoogend water • dier

gehouden , in de fteen - groeven bij

Maastricht gevonden, door den Major
DRouiN en berustende in het Kabinet
van teyler te Haarlem.

. 92.

PI. VI. Stuk van het regter bovenst kaakbeen vau
eenen npgegraaven kop, welken p . cam-
per hield voor dien van oenen onbe-
kenden Cachelot

; in den St. Pieters

Berg gevonden
,

getekend op de helft

van de natuurlijke grootte van het ftuk,
thans berustende in het Kabinet van
A. G. CAMPER.

,

Pb VII. Opgegraaven wervelbeenderen , waarvan
enige met elkanderen overeenkoomen

,

uit de fteengroeven bij Maastricht. IOa.

PI. VIII. Gegraavcn wervelbeenderen in een fteen-

biok uit de fteen - groeve onder het fort

St. Pieter bij Maastricht . 104.
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INLEIDING.

Als men, voor de eerfre reis, in marmer of
gemeenen fteen

, hoorns en fchulpen of andere
bewerktuigde lighaamen ziet, die men weet
dat niet dan in het water der zee leevende te

vinden zijn
, gevoelt men zig onmiddelijk

, als
cegens dank, tot befpiegelingen wegfleepen, die
1‘St fterkst verlangen doen geboren worden om
te weeten welke oorzaaken zulke verpJaarlingen

hebben kunnen te weeg brengen, en hoe die
bghaamen van dierlijke oorfprong zig dus in
vaste klompen van fteenaohtigen aart hebben kun.
nen neder zetten.

Men weet dan ook weldra dat dat marmer
°n mogelijk in den ftaat, waarin men het te«

genswoordig vindt, kan geweest zijn, toen dat

verfchijnzel plaats greep; maar feiten va" dien
anrt zijn zoo buitengemeen, en zoo fciujnbaar

tegenttrijdig voor het gros der meufchen, en
zelfs voor degeene, die anders een zeer geoe-
fend verfhmd hebben, maar die zig niet op de

A ken-



% INLEIDING,
kennis van de natuur hebben toegelegd

, dat bel-

den dat liever willen voorbij gaan, en dat zij

alle denkbeelden , welke zulke groote feiten hun

ingeeven, om zoo te Ipreeken, van zig af-

ftooten.

Daar is geen mensch , welke eene opvoeding

hij ook ontvangen hebbe, die niet getroffen is

geworden door dit gevoel van verrasfching en

verwondering, wanneer het geval hem, hetzij

op reizen , hetzij in andere omflandigheden
, de

uitwerkzelen van die groote bewerkingen der

natuur kwam aan te bieden.

Maar nog meer verwonderd liaan ongetwij-

feld zij, die gelegenheid hebben om die me-

nigte geraamten van visfchen, die indrukzelen

van planten of van hout te zien , welke men in

zoo groote menigte in zekere laagen van kalk-

achtige of kleiachtige fteenen vindt, die niet

alleen op groote afïlanden van de zee gelegen

,

maar dikwijls op hooge bergen geplaatst zijn.

Wat moeten de, reizigers wel zeggen, welke

die menigte van beenderen van groote viervoeti-

ge dieren gezien hebben , waarmede deuitgeflrekte

vlakte van Tartarijë, om zoo te Ipreeken, aan

alle kanten bezaaid is
,

gelijk ook de overblijfze-

len van dieren , die men in de landen van Chili,

Paraguay
, Kanada , aan de oevers van de rivier

de

\



INLEIDING; 3

der Amazoonen
,
van de Misföttri ,

de Ohio en

elders , over lang gevonden heeft en nog vindt

,

en onder welke men zeer onderfcheiden foorten

van olijphaften ,
rhinocerosfen ,

hippopotamusfen

onder andere groote viervoetige dieren van on*

bekende foorten venncngd ziet?

Men befpeurt met deelneeming dat, in oiide

tijden, niet alleen zij, die de weetenfchappeti

beoefenden
, maar ook de historie - fchrijvers , en

zelfs de groote dichters , altoos met drift en met

eene zekere gretigheid de gelegenheden hebben

aangegrepen om van die verbaazende feiten ,
van

die zee - voortbrengzelen , op de toppen der

bergen, of in de diepte der aarde gevonden, te

fpreeken ; zij gevoelden toen reeds , of liever

zij kondigden duidlijk aan, dat de aloude Oce-

aan , welken zij zeer Ichranderlijk den vader der

dingen noemden, weleer den gantfehen aardbol

bedekt had. Homerus, virgilius, ovx-

dius, LUCRE.TIUS onder de Dichters ,

PLATO , PLUTARCHUS, DIODORUS,
strabo, pausanias, atheneus en

zoo veele andere, welke men onder de wijsgee-

ren en historie - fchrijvers zoude kunnen noe-

men, leveren voorbeelden van hetgeen ik hier

zeg; het is altoos met eene diepe belangnecming

,

niet een verheven gevoel, dat die beroemde

A 2 man-
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4 inleiding;
mannen hunne gedagten over feiten van zulk

eenen grooten aart uiten.

En indedaad, die duidlijke en treffende teke-

nen van verfchriklijke gebeurtenisfen
, die op de

tegenswoordige woonplaats der menfchen zijn

voorgevallen ,
waren ook veel meer gefchikt om

de verfla idige geesten van dien tijd bezig te

houden , dan de nietsbeduidende twistredenen

in de fchoolen, die dikwijls flechts over duistere

bovennatuurkundige afgetrokken denkbeelden

handelden , of over woorden met eenen dubbe-

len zin, of die kwalijk bepaald waren, want de

Grieken liadden ook hunne woorden -ifmederij.

Die fmaak voor de kennis der natuur fchijnt

den menfchen als aangeboren, en zij begeeven

’er zig geftadig met vermaak weder aan
,

als zij

maar de vrijheid hebben van zïg ’er aan toe te

wijden; dit is zoo waar, dat, bij de herleeving

der letteren in Europa , dat is ,
na meer dan agt

honderd jaaren ijslijke oorlogen, burgerlijke onee-

nigheden, godsdienftige dweeperij , wreedheden

van allerleien aart, verftomping der ziel, de eer-

fte behoefte van den geest zig gretig naar de na-

tuurkundige weetenfehappen wendde, (a).

Het

(,a) Op dien tijd verfcheenen agricola, ges-

NER , ALDROVANDUS, FERANTE IMPERATOR,

IERNARD DS PAHSSV, BELON, RONDELET? etlZ»
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Het fchijnt dat 'er iets zij dat ons, als tegens

dank , naar die natuur trekt ,
van welke wij een

gedeelte uitmaaken , en men kan hier niet aan

twijfelen; want, zelfs in den tegenswoordigen

Haat van onze zeden, zoo dikwerf een te latig-

duurige omgang niet menfchen de eenvoudigheid

van onze fmaaken en hebbelijkheden verbasterd

heeft, en wij van alles verzadigd zijn, keercn

wij ons weder met vermaak naar diezelfde natuur

;

wij zoeken haar om haar te raadpleegcn ,
en van

den ecnvoudigften herder tot hem, die zijne

zedelijke vermogens meest geösfend heeft
,
heeft

ieder zijne wijze van haar te ondervraagen ,
en

alle
, zonder uitzondering ,

winnen daarbij zui-

vere genietingen.

Het zöu niet zwaar vallen die waarheid klaar-

Mijkïijk te maaken , en zelfs door meer dan een

feit te bewijzen dat, zoo mannen van groot ver-

nuft, die tot hooge ampten geroepen zijn, vrij

geweest waren om z>g op de natuurkundige

weetenfchappen toeteleggen, zij in hunne keuze

niet zouden geaarfeld hebben.

En waarlijk {leunt deeze vermaaklij!-c beöefe-

ning niet op duïzendmaalen vaster grondllagen

dan die der ftaatkunde ,
van welke men al het

nietige kent, dan die van den oorlog, die, on.

der voorwendzel van te behouden
,
Hechts ftrekt

A 3 om
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om te vernielen , dan die van de godsdienflen

,

alle flrijdig met elkanderen, dan de beoefening

van de zedekunde zelve, wel de eenvoudiefte.o J

alzoo zij op eene enkele vaste ftelregel rust,

maar de moeijelijkfte in beoefening te brengen

,

omdat de meeste menfehen onrechtvacrdig ea

boos zijn ?

Deeze overweegingen , die ons als van zelve

voor den geest koomen , zijn niet zoo ontijdig

als men wel denken zoude, alzao zij krekken

om ons te herinneren dat de niensch op alle

tijden en plaatfen, alles moede, van alles wal-

gende, nooit de natuur moede wordt, nooit in

de natuur een walg krijgt.

De eenvoudige landbouwer zelf fmaafct, te

midden onder, zijn nuttig werk, misfehien zon-

der het te vermoeden, vermaaken, die alles te

boven gaan, alzoo zij die van de natuur zijn

,

wanneer hij,,zijne planten ziet groeijen en bloei,

jen
,

als hij haar nagaat van haare eerlte on iiprui-

ting tot haare geheele ontwikkeling; en men

zegge niet dat hij altijd alleen- door zijn belang

worde gedreven.

De betrekkingen van die gewasfen met de

lucht, en met de afwisfelingen van het weder

en van de jaargetijden en vooral met het fchirte-

rond hemdikht, dat derzelyer loop regelt, hou.

den
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den hem met geduurige waarneemingen bezig,,

en vereenigen enigermaate de genietingen vaii'

den geest met die , welke hij uit eene fterke ge-

zondheid en uit de gewoonte van midden in de

natuur te leeven kan fcheppen. »

Daar beilaat dan eene krachtige aantreklijk-

heid, die alle menfehen in het algemeen tot

de befchouwing en waarneeming van diezelfde

natuur aanlokt. Het is die aantrek 1 ijkh eid , wel*

ke, zedert de menfehen in maatfehappij leeven

en zig aan de weetenfehappen hebben kunnen

wijden , hen aandrijft om zig met drift met die

beoefening, zoo aangenaam als nuttig, bezig te

houden. 1 }

Men is verwonderd , zoo dikwijls men , p L i*

N i u s leezende ,
de talrijke lijst van Griekfclie

en Latijnfche fchrijvers ziet, uit welke hij ge-

put heeft, en welker getuigenisfen hij aanhaalt
j

het fchijnt dat ’er geen tak van natuurlijke his-

torie
, geene der onderverdelingen van diezelf-

de takken in alle de rijken geweest zijn
,
welk?

die fchrijvers niet, als om ftrijd, om zoo te

fpreeken, hebben uitgeput (a) , en als men na-

denkt

(a) Ik heb, PLINIUS voor de tiende reize kezen-

de, eens willen weeten hoe veele fchrijvers hij heeft

aangehaald, mij egter bepaalende tot degeene, die

A 4 v
bij-



3 Inleiding.’
denkt dat de fchrijvers van het oud Egypte,
van dat verwonderenswaerdig volk, dat alles

fchijnc geweeten te hebben
,

en dat een zoo
pragtigen tempel had opgerigt aan haar die is ,

dat is aan de Natuur, onder het zinnebeeld van

lfis, niet onder dat getal begrepen zijn, als men
ziet dat ons niets van dat aloud volk overfchiet

dan deszelfs onVernielbanre en reusachtme ge*

denkftukken, welk een lpijt moet men dan niet

gevoelen dat de boeken
,

ja tot de heilige taal

van dat volk reeds ten tijde van p l i n i u s

zelven verloren waren

!

Daar is niet aan te twijfelen of deeze geest-

drift voor de natuurkundige weetenfehappen

heeft den mensch tot ontdekkingen gebragt, die

hem van nut geweest zijn in het vervullen van

de

bijzonderlijk over de eigenlijke natuurlijke historie gc-

fchreven hebben, en diegeene ter zijde laaiende, die

verfcüTitiende fireeken der aarde belchrevcn 'hebben,

eer ais aardrijksbefchrijvers dan als natuurkundigen

,

zoo wel als de reizigers, die van de zeldzaamheden

van landen gefprooken hebben , en de geneeskundigen

,

die over de geneesmiddelen hebben gehandeld.

De tafel, die ik daarvan gemaakt heb en die ik hier

zeer verkort mededeel, is een tredend bevvüs van het-

geen ik gezegd heb van de algemeenheid van de finaak

voor deeze woetenfehap.

/ II,
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t

de behoeften des levens, en in het bevvaaren.

van.

Lat. Griek,

febrijv. febrijv,

II, Boek. Over de Planeeten,de Lucht,

de Zee en de Aarde . 20 — 28

VIII. Boek. Over de viervoetige band-

elieren . • • 2t? ' 44

IX. Boek. Over de Visfchtn en andere

Zee -voortbrengzelen . 18 — 8

X. Boek. Over de Natuurlijke Histo-

rie der kegelen . . 2.2 — 35

XI. Boek. Over de Natuurlijke Histo-,

rie der Infekten . . 22 •— 26

XII. Boek. Over de Natuurlijke Histo-

rie der Boomen . . 17 •— 46

XIII. Boek. Over de Reuk -werken en
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van zijne gezondheid

,
gelijk ook tot toepasfin-

gen, die, zijnen arbeid verkortende, hem ge-

makken en aangenaamheden bezorgd hebben;

maar ook hebben diezelfde ontdekkingen meer

dan een middel van vernieling aan de hand ge-

geeven ,
even als pf het *s menfehen lot ware

altoos het kwaade naast het goede tc vinden.

Zoo de konst van de mineraalen, derzelver

tekenen, ligging, uitgraaving wel te kennen 'en

dezelve in metaalen te veranderen, om die in

handen van de kon sten overtegeeven , thans bij-

na niets meer te wenfchen laat,*zoo de kruid-

kunde, op een gelukkig en algemeen aangenoo-

rhen ftelzel gegrond, dat ’er den voortgang op

eene zonderlinge wijze van bevordert , eene reu-

zen fchred gedaan heeft; ZOO de naamlijst van

de viervoetige dieren ,
vogelen en visfchen

enz. bijna aan haar eind is; zoo ’er reeds meer

dan twintig duizend infekten gerangfchikt

zijn (a), is ’er egter nog een van de ge-

wig-

(a) Als men optelde al wat fabricius in dat

vak heeft bekend gemaakt, in zijne laatfle uitgave

van zijne Rangfchikking der infekten, dat o

u

vier

heeft doen kennen uit de verzameling van dor er en

uit de zijne, de talrijke onfcefebreven infekten, die in

de kabinetten, in Holland, Engeland, Zweden en

Denemarken gevonden worden
;

als men ’er bijvoegt

het-
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wigtigfe deelen , een van de takken der natuur-

lijke historie, die meest gefchikt is om ons tot

groote wijsgeerige waarheden op te leiden, die,

ondanks den arbeid van eetie menigte geleerden

van zekizaame verdienden, nog, om zoo te

fpreeken , in zijne kindsheid is; het is.de na-

tuurlijke historie der gggraaven lighaamen.

Ik

hetgeen de reizen van desfontaines, kapitein

BODIN, BEAUVorR en Bxjsc aangebragt hebben , de

Zeldzaame verzameling ,
welke ea bielardieke,

in zijne reis om de waereld, om naar la perou.se

te zoeken, gemaakt heelt, zou men de inlekten,

die tot heden bekend zijn ,
zonder gevaar te loopen

van zig te bedriegen, vrijlijk op omtrent dertig duizend

kunnen rekenen , waarbij men nog twee duizend volfhekt

nieuwe inlekten zoude kunnen voegen, die on vier,

van welken wij boven gefpraoken hebben, van zijne

reis in den Archipel, in Egypte, in Syrië, in Mdb-

pótamie, en langs de boorden van den Eupbraat eu

van Pcrfïë heeft medegebragt ;
die reis zal, als zij in

liet licht verfehijnt . eene menigte merkwaerdigc feiten

en nieuwe voorwerpen voordellen , en tegelijk herin-

neren dat zij begonnen en geëindigd is met eenen ge-

leerden medehelper, die te Ancona geftorve” >*« van

de lange en zwaare vermoeicnisfen ,
die '<'j ondergaan

"had. Alle die brugih^ kk gekend hebben, zullen

zyn verlies fceklaagen, en zuilen niet vergeeten dat

die achtingwaardige geleerde alle de goede hoedanig-

heden van het hart bij die van den geest voegde.
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Ik verftaa hier alleen door gegraaven liglïaa-

men de lighaamen, die aan land- of zee -dieren
,

of aan gewasfen hebben toebehoord, die men
dan in blokken, min of meer harden fteen, dan

in langen zand, klei of andere doffen vindt, op
deeze of geene hoogten op de bergen, of in

deeze of geene diepte in de valleien nedergezet.

Deeze aldaar gebragte lighaamen moeten dikwijls

befchouwd worden als het werk van eene dille

en ftilftaande zee , die de fchulpdieren , de ma-
dreporen en visfchen toeliet op dezelfde plaat-

fen, daar men hen nog vindt, te loeven en zig

te vermenigvuldigen, fchoon de zee ’er nu niet

meer is
;
dan moet men dezelve weder befchou.

wen als toevallig door eene groote omwenteling

,

die eensklaps het geheele vak waters verplaatst

heeft, vervoerd; in een woord, duizend andere

omfiundighedcn
, die alle en langen tijd en aller»

leie afwisfelingen onderdeden
, hebben te zaa-

men geloopen om eene menigte voorwerpen en
lighaamen, die geene betrekking tot elkauderen

hadden, waarvan deeze tot de gewasfen^ geene

tot de dieren behoord hebben , en waarvan wij

in den loop vah dit werk meer dan eens zullen

fpreeken , op dezelfde plaatfen bij elkanderen te

brengen.

Het is deeze groote
, deeze fchoone befpiege-

ling,

•I
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lingj die den menscli van feit tot feit, van ont-

dekking tot ontdekking ,
tot waarheden kan ge-

leiden , die het hem voor altoos onmogelijk zou-

de geweest zijn te bereiken , zoo de natuur niet

zelve in letteren ,
moeijelijk te ontcijferen , maar

egter leesbaar voor huu ,
die zig er de moeite

toe willen geeven, die reeks van tijdperken

hadde befchreven ,
die hem groote gebeurtenis-

fen herinneren, in onberekenbaare tijden voor-

gevallen ,
maar die getuigd worden door ge-

denkftukken ,
getrouwer dan de meeste , wel-

ke ons de gefchiedenisfen hebben overgeleverd.

Dat die lange reeks van eeuwen ons niet ver-

fchrikke ! de tijd is Hechts een betreklijk afge-

trokken denkbeeld, en een afgetrokken denk-

beeld is niets voor de natuur,

Maar wezens ,
die weleer bewerktuigd waren

en welke men onder den grond vindt ,
die hun-

ne foortelijke kenmerken nog zoo wel behouden

hebben , 'dat men hen met de bekende overeen-

komftige voorwerpen kan vergelijken ,
zijn iets

;

en zoo onze zinnen niet het gevolg van ee-

ne eeuwige beguicheling zijn, dat ongerijmd

ZOUde zijn te onderlfcllert ,
ka» Uien oatl

zeggen dat alle die rhïnocerosfen , alle die

elephanten, de meeste van bekende foorten,

van welke men zoo veele overblijfzelen op ver-

fchil-
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fchillende dceleü van den aardbol vindt, op Zeer

groote affianden van de plaatfen, daar deeze

zelfde dieren thans leeven , fpelingen van de na-

tuur, of uitwerkzelen van bet geval zijn?

Men zou dan ook hetzelfde moeten zeggen

van die talrijke gezinnen van hoorns en fchul-

pen, met welke de aarde, om zoo te fpreek.cn,

overal bezaaid is, en die men niet alleen vcr-

fteend, maar in eenen zoo volmaakt wel bewaar-

den ftaat vindt , dat men dezelve met de hoorns

en fehulpeti, die thans in zee leeven, zoude

kunnen verwarren , als men die niet op de ber-

gen in dikke laagen vond , en als zij niet eene

menigte foorten vertoonden, van welke de mees-

te onbekend zijn.

Deeze gegraaven hoorns en fchulpen hebben

ondertusfehen niet alleen aan zee -dieren toebe.

hoord, die ’er voorheen hunne wooningen van

maakten, maar zij zijn ook aanmerklijk door de-;

zelfde toevalligheden
, die heden nog in de

hoorns en fchulpen van onze zeeën plaats heb-

ben; want fommige zijn met kleine vreemde

hoorntjens en fchulpjens bezet, andere met zee-

pokken en kleine madreporen
, enige met l'chnlp-

wormen , bekend onder den naam van wormtui-

zen; andere eindelijk zijn door en door dcor-

boord door een vijandig infekt ,
dat den naani

Van
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van Boorworm of Kokerworm draagt* Maar het

is onnodig meerder uitteweiden over een onder-

werp , dat geen twijfel 'meer overlaat zedert de

natuurlijke historie eene naauwkeurige weeten-

fchap geworden is, eene weetenfchap van fei-

ten, op zulke juiste overeenkomden, kenmer-

ken en rangfchikkingen gegrond ,
dat de bcflui-

ten, welke daar uit getrokken worden , om zoo

te fpreeken , zoo goed zijn als wiskundige be-

toogingen.

Hoe kan het dan zijn, zal men zeggen, dat

met zulke naauwkeurige feiten omtrent het

zeeker beftaan van eene zoo ontzagchelijke me-

nigte gegraaven voorwerpen ,
van welke een

groot aantal door kundige mannen afgebeeid en

befchreven is, dit gedeelte der weetenfchap nog

zoo weinig gevorderd zij? Zie hier de redenen,

die ’er de oorzaak van Ichijnen te zijn
,
en die

in het bijzonder de vprderingen en vooral den

wijsgeerigen voortgang van die Ichoone ftudie

vertraagd hebben.

Voor camper had de vergelijkende Ont-

leedkunde dien floot niet ontvangen, melken

haar die beroemde natuurkundige zedert gegee-

ven heeft.

Men zag dien bekwaamen hoogleeraar zig met

eenen ijver en eene werkzaamheid, die naar een

won-
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wonder gekeken, bezig houden met de ontleé-

ding van den olijphant, den rhinoceros, den
walvisch en verfcheidcn andere dieren

, met liet

bijzonder oogmerk van deeze kundigheden op
zoo veele overblijfzelen van verfchilïende viervoe-
tige dieren en zoogende water - dieren (a) toete-

pasfen, welke het fchijnt dat de natuur ons gezift
heeft willen onttrekken, door dezelve in den
grond te begraaven. Nooit verloor hij dat ee-
nigst doel van zijnen arbeid uit het oog; hij

deed verfcheiden reizen naar Duitschland, naar
Londen, naar Parijs, fomtijds om een eenig feit
te onderzoeken, of om voorwerpen te zien, die
men hem niet wilde verkoopen

; want edelmoe-
dig en belangloos zijnde, gelijk zij die de wee.
tenidinppen waarlijk beminnen, befleedde hii
een gedeelte van zijn vermogen

, dat aanmerk!
lijk. was, om boeken of voorwerpen van natuur-
lijke historie te bekoomen

, die hij op hunnen
regten prijs wist te waardeeren.

Hij had nog een zeer gewigtig voordeel, dat

al.

O) Men (ha mij toe voor de Cetacea deezen naani
te gebruiken, dien ik gewaagd heb hun te geovcri
m mijne Beknopte Natuurlijke Historie der Zoo.
gende Dieren

, 1H. Deel.

VERT4A1ER.
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alle natuurkundigen niet bezitten; hij tekende

met zoo veel konst als waarheid : hij had zelfs

eene bijzondere en oorfpronglijke manier van de

voorwerpen te verbeelden
, door de belangrijkfte

doelen, die voornamelijk de aandacht van den

waarneemer moesten bezig houden , altijd meest

te doen uitkoomen,

Die grooce man, die bij zoo veele ondervin-

ding en geleerdheid goede maatfehaplijke hoeda.

nigheden voegde, zou de vrugten van zijnen

nuttigen arbeid in het licht gaan geeven, wan-

neer een ontijdige dood hem ongelukkig kwam
verraslchen en hem de weetenfchappen en zijnen

vrienden ontrukte
; • (b) dit verlies was niet van

de minde van die, welke den loop der aardrijk*

befchrijving vertraagd hebben.

V ic-

(0 Camper bezat eene onvergelijklijkc fiksheid

van tekenen en kon verwonderlijk juist door weini-

ge, maar naauwkeurige, onttrekken, zijne voorwerpen
Cchet feit.

vertaaler.

(/O Zijn zoon a. g . camper, die op kle>'« Lan-

ktmi in friesland woont, erfgenaam van het kabinet

van natuurlijke historie, van de handfchriften, teke-

ningen en gelhcden plaaten van zijn’ vader, houdt zig.

Zegt men

,

bezig niet de uitgave van zijne werken v

en is des te meer waerdig dien eervollen taak te ver.

B
. vul-
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V i c • d’a z i R was gefchikt om zig met liet*

zelfde werk bezig te houden , of om iets

nieuws van dien aart te onderneemen. Met

den geest, van waarneemen geboren
,
gaf hij zig

eerst geheel over aan eenen aanhoudenden arbeid

over de vergelijkende ontleedkunde
, en verrijk-

te tegelijk zijnen geest door het leezen van de

beste boeken; ook verkreeg hij voor de eerfte

verhandelingen , waar door hij zig deed kennen

,

welverdiende toejuiching, zoo voor dezaaken,

als voor de orde en’ klaarheid , die in zijne ge-

fchrifccn hcerfchen. Hij zou de wectenfchapeene

wijde fchred voorwaarts hebben doen maaken,

zoo hij niet, ongelukkiglijk verleid door de lof.

tuitingen, die men hem toezwaaide, en tegens

welke men niet genoeg op zijne hoede kan zijn ,

de eerzugt gehad hadd’ van eene van de eerfte

plaatfen in de geneeskonst te willen bekleeden

,

en tegelijk lid te willen zijn van alle de Acade-

mieën en letterkundige Maatfchappijen van Eu-

ro-

vulleh , omdat hij zelf in de natuurlijke historie zeer

bedreven is. (*)

CO Met leedwezen moet men egtex klaagen over de flordigheid >

syaarmede de tot dus verre nitgekoomen werken gedrukt zijn
, en

men mag den Heer camper, wel voor de volgende eenc naauw-

kcurigliekl verzoeken
,
de werken vaij zijnen grooten vader me«

fraïtdlé.

V E P. T A A L E E.
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ropa, en zoo hij zijn’ tijd niet vgrfpild hadd’

met dingen
, die niet behoorden tot degeene

,

voor welke de natuur hem fcheen gefehapen te

hebben
; dus kon tlceze geleerde , door zig op

alles te willen toeleggen, zig bij niets ernstig

bepralcn. Te veel uildeekcnde ten tijde toen

de verdiende eene misdaad was
, flierf hij in liet

best van zijn leven van de bekomhicfingen en

vervolgingen
, welke hem zijne woeste aanklaa-

gers aandeeden , die hem op het fchavot zouden

gebragt hebben, zoo de dood geen eind hadd*

gemaakt aan zijn verdrietig leven.

Brugmans, hoogleeraar in de Natuurlijke

Historie aan de Leijdfche Univerfiteit
,

een

kweekling van petrus camper en thans

zijn mededinger
, zal ons het verlies vergoeden *

dat de vergelijkende ontleedkunde geleden heeft

,

zoo in Holland, als in Frankrijk, en in En-
geland door het overlijden van hun ter en

s u e l d o n. Brugmans voegt bij de zeld-

raamde verdienden ook zedigheid, een teken,

waaraan men waare talenten kent; hij arbeidt

met dctizelfcSen. ijver., dezelfde naarftfgheid, de-

zelfde dandvasiighejd als campeK en volscns

deszelfs gronden : hij harst zig, even als deeze

,

misfehien niet genoeg om de vrugten van zijnen

arbeid en van zijne diepe overdenkingen medete-

B 2 dee-
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deden; maar daardoor is hij ook verzeekerd

niet die opgeraapte vermaardheid te zullen ver-

krijgen ,
die maar van korten dtuxr is

;
hij heeft

ook recht om onder de beroemdfte geleerden ge-

plaatst te worden. Pinel en cuvier vol-

gen te Parijs dezelfde loopbaan.

Eene andere, misfehien nog grootere
, moei-

jelijkheid, die de vordering van de kennis der

aarde heeft vertraagd, is de naauvvkeurige en

Heilige kennis van die talrijke gezinnen van

hoorns en fchulpen, die, in de zeeën van de

verzengde luchtftreek, zoo wel als in die van

het noorden, om zoo te fpreeken, in het on-

eindige vermenigvuldigd zijn.

Die fraaie en rijke zee - voortbrengzelen
,
wel-

ker aantal voor ons nog aanmerklijk vermeerderd

is, zedert de mensch verfcheiden maaien den

aardbol om heeft durven vaaren , worden on-

vermijdiijke voorwerpen van befpiegeling voor

hun , die naauwkeurige en geregelde feiten om-

trent de veriehillende omwentelingen van den.

aardbol willen bekoomen, vermits de opgegraa-

ven hoorns en fchulpen, overal op de bergen

en in de valleien verfpreid
, kunnen dienen om

hos de gefchiedenis van dezelve te openbaaren.

Niemand is, wel is waar, onkundig dat, on-

der een ander oogpunt, de gedaante, de kleuren

en
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en het heerlijk paerlemoêr der hoorns en fchul-

pen dezelve door allerlek klasfen van menfchen

met eene foort van gretigheid hebben doen zoe-

ken; de kindsheid zelve, die zig van niets re-

kenfchap weet te geeven, neemt dezelve tot

voorwerpen van haare liefde vermaaken ; de

wilde delt zijne glorie in die tot zijn opfchik te

doen dienen, en de liefhebber der Natuurlijke

Historie maakt ’er het fieraad van zijne verzame-

ling van. Plinius zegt ons met eene foort

van zelfbehagen, dat scipio en l«liüs
zig van hunnen arbeid verpoosden met de ver-

zamelingen van hoorns en fchulpen , die z’j ge-

maakt hadden, te befchouwen , hetgeen bewijst

dat die algemeene finaak zig, van alle tijden, bij

de groote mannen geopenbaard heeft.

Die natuurlijke neiging tot die fraaie voort-

brengzelen der natuur moest den mensch ein-

delijk tot derzelver naauwkeuriger befpiegeling

brengen ; maar alles is daarin zoo zonderling ver-

fchillende, de voorwerpen zijn zoo menigvul-

dig, de raugfchikkende kenmerken zoo moeije-

lijk wel te kennen (daar het hier de wooning

van een dier, en niet het dier zelf is, dat men

waarneemt) dat het niet te verwonderen is dat

niemand, tot in het jaar 1675, die loopbaan

heeft durven openen.

B 3 Waar
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Waarfchijnlijk zou deeze kermis nooit uit

haare kindsheid gerezen zijn, waarin zij zoo

ïang kwijnde, en men zou haar altijd enkel als

een voorwerp van liefhebberij en tijdkorting

hebben blijven befchouwen, zoo niet mannen,

waarlijk met het verlangen bezield om de 'natuur-

lijke historie, in een wijsgeefig oogpunt be-

fchouwd, te bevorderen, eindelijk gevoeld had-

den hoe gewigtig het ware dezelve dieper te on-

derzoeken, om haar toetcpasfen op de kennis

van die menigte gegraaven hoorns en fchulpen,

van welke enige ons dezelfde lborten konden

vertoonen ,
die in deeze of geene zee gevonden

worden , of ons konden keren dat geheele ge-

dachten vernietigd zijn geworden, zoo zij ’egter

niet nog heden in de diepte der verst af gelegen

zeeën beftaan. (a)

De

(a) Hooren wij hier over den kundigften geleerde

ill de kennis her hoorns en fchulpen en die waarlijk

de grondvesten van deeze weetenlchap zoude gelegd

hebben , zoo de dood hem niet te vroeg hadd’ weg-

gemaaid.

„ De menseb zoekt natuurlijk in de weetenfbhap

,

zegt bruguieres, iets edeiers , iets troostlijkers

,

„ dan het vermaak of het ten toon fpreiden van eene

„ ijdele geleerdheid; hij begeert ten minden in het

,,
verfchiet wezenlijke kundigheden te befpeuren,

„ waar-
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De geregelke kennis van de hoörns en fchifl-

pen had dan geene enkele fchred voorwaarts ge*

daan

„ waarnaar hij haakt als de eenigfte vrugt, zijnes ar-

»» beids waerdig.

„ De Conchyliologic, onder die betrekking fcc-

„ fchouwd, ontbreekt niets om de nieuwsgierigheid

„ te kittelen, niet die beuzelachtige nieuwsgierig-*

,, heid, die zig vermaakt met den fchitterenden luis.

,, ter der hoorns en fchulpen en met het misbruik

,

», waardoor men zig kleuren verfchaft, die de natuur

„ geweigerd heeft , maar die wijsgeerige nieuwsgie-

5, righeid, die den aart der dingen zoekt te doorgron-

„ den , die den natuurkundige in zijne nafpeuringen ,

„ den fcheikundige in zijne proeven, den aardrijks-

te kundigen zee - reiziger op zijne moeijelijke reizen

,t en den beoefenaar der natuurlijke historie in zijnen

,, arbeid onderfteunt; hij befpeurt dat alle bezielde

,, wezens, zelfs de hoorns en fchulpen , in de diepte

„ des waters
, de wetten der luchtftrcek onderworpen

„ zijn , zoo wel als de overige dieren , en zijne ver-

„ wondering groeit aan, wanneer hij de zee -hoorns

„ en fchulpen
, die groote banken op de aarde vor-

,1 men, onderzoekende, enige voor dezelfde herkent

„ met die welke in de zee leeven , onder eene ander®

„ luchtftrcek dan waarin Hij dezelve onder den grond

„ vindt. Dat feit alleen , dat reeds zeer fierk be-

„ vestigt is, maakt de naamkeurige kennis der

„ hoorns en fchulpen onmisbaar om *er de oorzaak

„ van te keren kennen. Encyclopédie Mélhodique,

4 hts.
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daan van de Ouden tot ons, wanneer op het

eind van de zeventiende eeuw dan tel ma-
jor, hoogleeraar aan de Univerfiteic van Kiel

in het Holfteinfche, agter de merkwaerdige aan-

tekeningen
,
met welke hij het Tvallaat over de

purper -Jlak van fabiüs cqlomna verrijkt

had , eenc fystheniatifche rangfehikking van dee.

zen tak van natuurlijke historie deed druk-

ken. (a').

De weinige hulp, welke de verzamelingen

van dien tijd opleverden, de plaats daar da-
wiel major fchreef

, moesten natuurlijk in-

vloed hebben op zulk een weik, en die fchets,

hoe gebrekkig zij ware, moest noodzaaklijk, in

meer dan een opzigt, veele onvolmaaktheden

vervatten.

Enige jaaren daarna deed martinus lis-

TER,

histoire naturelle des Vers , au mot Conchyliologie
,

par BRUGUiEREs. Tom. I. p. 509.

(n) jdd laborem (zegt deeze geleerde) inquam ,

Jiunc nemo au&orum , hucusque quod fciam , effica-

Cta ulla Je compofuit , fee/ ft omnes ita cogitare

vellemus y
quts tandem disJJpata in mille lacunas

doSlrina oflracologica ferret auxilium , ad quatn

exortiandam non minus , quam pradicanda magna.

ita dei eestera tenemur. Fabiüs colomna, TraSh

de Purpura
, edst. Kiel 1676.
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t e n >
geneesheer van de koninginne van Enge-

land , die daartoe beter geplaatst was ,
als zig

onder eene handeldrijvende natie- bevindende,

die reeds vlooten in alle waerelddeelen zond,

meer dan daniel major; zijne rangfchik-

kende verdeeling ,
de vrugt van het onderzoek

en de befpiegeling van een groot aantal hoorns

en fchulpen, omvatte het geheel ftelzel, en hij

vertoonde het aan het gezigt zoo wel als aan

den geest, door hetzelve te verrijken met 1057

afbeeldingen, fierlijk en met waarheid gegra-

veerd door twee van zijne dogters susanna

en Anna nsTER, eene aanmerkiijke onu

Handigheid, die een dobbel belang bij zet aan

dat fchoon werk, te Londen in folio gedrukt,

in de jaaren van 1685 tot 1688, in afzonderlijk

ke deden, en dat zeer zeldzaam geworden is.

Dit gelukkig begin wekte den naijver van an-

dere beoefenaars der natuurlijke historie op, en

weldra zag men afbeeldingen van hoorns en

fchulpen te voorfchijn koomen in de werken

van b o n a n

n

i ,
van rumphius enz

;

maar

(ji') Hier begaat de tcbrijver eene kleine onnaauw~

keurigheid ; eonanni kan uit listers hijïoria

Conchyïtorum geene aanleiding gekregen hebben om

z jjn Werk, Recreatio mentis & eculi , zaamenteftel-

B 5 ien.
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Hiaar deeze laatfte werken zijn, eigenlijk ge-

fprooken, niet dan verzamelingen, die Hechts

van de waare leerwijze doen afwijken, omdat

’er de waare kenmerken nooit wel in zijn in acht

genoomen. O)
Zoo was het voorzeeker niet gelegen mét de

fysthematifche rangfchikkingen van langius
(£)> DE BREynb (c), TookHEFORT (d),

DAR-

len, alzoo het werk van bonanni voor dat van

lts t e

r

is uitgegeeven; de Latijnfche uitgave is te

Rome gedrukt in ’t jaar 1684 en do Italiaanfche nog
vroeger.

vertaaler.

(tf) Een blijk van derzclver onnaauwkeurigheid is

dat de hoorns
, op het koper gegraveerd zijnde zoo als

zij getekend zijn
, gedrukt zijnde verkeerd ftaan , zoo

dat de mond-opening aan dc ninker zijde koomt. In

deezen misflag zijn ook seba, davila en klein,
bij fommige voorwerpen, vervallen.

vertaaler.
Caroli nicolai lancii Methodus nova

£? Jacilis testacea marina pleraqua qua ltuc usque

nota J'unt &c. Lueerna 1722 in 4/0.

(c) Joanni PHiLippi bretnii Disfertatio

phypca de polythalamii &c. Gedani 1732 in 4to.

(J') Die rangfehikking, na den dood van dien be-

roemden man uitgegeeven ,
is in gualtieri gedrukt

,

naar een handfebrift, dat hem door targioni is

medegedeeld.
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DAE.OENVILLE (jl) jKLEIN (i) etl ANDAN-

so n CO* Men zag dat deeze- bek waaide beoe-

fenaars der natuurlijke historie poogingen dee-

den om het waar doel te bereiken.

Toen verfcheen l inneus, en die buiten-

gewoone man, met een Hout en geregeld ver-

nuft geboren, met een opflag van het oog de

dwaalingen en waarheden van die hem voorgel

gaan waren befpeurd hebbende, baande zigzel-

ven eenen nieuwen weg.

De geflacht-naamen ontbraken hem, hij fcliiep

die; maar hij verz'eldé-die altoos vahklaafe en

beknopte omfchrijvingen. Hij gaf elke hoorn

en fchulp eigen bijzondere naamen en hij vatte

dcrzelver kenmerken over het algemeen wel ;
hij

trok

(a) L’Hifloire Naturelle 'edairde dans deux de

fes parites principales ,
la Lithologie & la Con6hy->

liologie , Paris 174a. * In het jear 1780 kwam

van dit werk eene zeer' veel vermeerderde druk uit,

ouder den tijtel van la Cutichyhologie ,
ouhistoire natu-

relle des coquilles de mer d'eau douce , ierrestres &Jbs*

files , &c die 'egter flechts tot twee deelen gebragt en niet

volledig gemaakt is ; maar ten halven is blijven iteeken,

V E R T A A L E II.

(O Jacobi theodori klein Tentamen me-

thodi ofiracoZogicte , five dispofitio naturalis cochli-

dum & concharian, in fuas dasjes
,
genera &

fpecies &c, Lugd, Jtatav. 1753 ego*

{jfi)
Noyage au Senegal,

i
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trok die uit de voorwerpen zelve; hij plaatfte

egter aan het hoofd van zijne gedachten hetgeen

tot het dier betrekking had, fchoon hij maar

een klein getal kennen kon
;
maar gelijk bru-

güieres zeer wel gezegd heeft, ,, het ken-

„ merk deezer dieren vermoedt men eer dan het

„ wel bewezen is, en fchoon de rangfchikking

„ van dien verwonderlijken man beter is dan

„ die van zijne voorgangeren , heeft hij zijn

„ eigen werk egter niet befchouwd dan als eene

„ enkele fchets van dat
, hetwelk hij voornee-

>, mens was in het vervolg te Ichrijven, of

5) welks uitvoering hij zijnen opvolgeren aam

„ beval, of wel als eene gaaping, welke het

„ plan van het algemeen ftelzel der natuur,

„ van hetwelk hij het grootsch denkbeeld ge-

,,
vormd had , heill noodzaakte vooreerst te

„ vervullen.”

Ondanks deezen weg, die de waare Ichijnt te

zijn, is egter het al te klein aantal voorwerpen,

welke likneus gelegenheid gehad had te

zien ,
oorzaak geweest dat hij fomtijds enkele

verfcheidenheden onder het getal der foorten ge-

plaatst heeft («)> terwijl hij aan den anderen

kant

C-'f) Dit moet men niet als eene gegronde befchul-

» ;
- " di-
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kant verfchillende foorten onder dezelfde naa-

men heeft begrepen, en meer dan eens is hij

misleid geworden omtrent de woonplaats der

hoorns en fèhulpen, iets dat van zeer veel be*

lang is te weeten ,
door de betrekking , welke

het heeft tot de befpiegeling van die, welke

men in den grond vindt. Daarenboven ontbree*

ken dat werk afbeeldingen en befchrijvingen,

en het is onmogelijk zonder dezelve eene wee-

tenfchap van dien aart te beoefenen; doch dee-

ze rangfchikking is des niet te min een meester,

ftuk van bevatting.

In het jaar 1789 gaf bruguieres, die be-

roemde natuur - kenner , die eene reis rondom

de waereld had gedaan met kerguelen, en

die, bij algemeene kundigheden in het vak varv

natuurlijke historie, ook eene fterke liefheb-

berij voor de hoorns en fchulpen voegde , van

welke hij zijne voornaamhe bezigheid gemaakt

had, in de Encyclopédie par ordre de matkres ,

zijne fraaie rangfchikking van de wormen, in

welke hij, bij het artijkel vers testacées of

fchulp - wormen de geleerde ranglchikkiogs die

hij aangenoomen had, ontwikkelde.

De

diging tegens l in neus laaten gelden; want omtrent

veele foorten zal dit wel altoos twijfelachtig bijven.

I VERTAALER.
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Die achting'waerdige natuurkenner had veel

voor om in zijnen arbeid wel te llaagen , heb-

bende veel gereisd, veel gezien, veel vergele.

ken ; alles wat hij verzameld heeft is zorgvuldig

befchreven
,
en de woonplaats wel opgegeeven

;

hij kon daarenboven de fraaifte verzamelingen

van hoorns en fchulpen in de kabinetten van

Parijs raadpleegen, gelijk ook de beste boeken

in dat vak. Brugiuer.es bezat dan alles wat

vereischt wierd om een keurig en uitfteekend

werk over de natuurlijke historie der hoorns

en fchulpen te vervaerdigen.

Het eerfté deel, in twee hukken verdeeld, en

in het bovengemeld werk in het licht gegeeven

,

heeft' aan de billijke vermaardheid
, welke zijne

kundigheden hem vooruit verdiend hadden , be-

antwoord, ën dé afbeeldingen, ctiè 'er bij zijn,

zijn beter dan alle die, welke tot hier toe in

andere goede boeken zijn bekend gemaakt, om-

dat ’er de kenmerken wel in gevat zijn
;

zijne

wij .ie van behandeling is die van liNneus,
wat de leerwijze belangt; maar zij is met ver-

fcheiden nieuwe gedachten vermeerderd, en die,

welke bij dien fchrijver onzeeker of gebrekkig

waren, zijn verbeterd; de verfchillende naamen

zijn ook zoo naauwkeurig opgegeeven, de bc-

fchrij vingen zoo omftandig en volledig, de goe-

de



3 *inleiding.
de afbeeldingen zoo menigvuldig, dat men dat

uitmuntend werk moet befchoiuven als het beste

boek , dat in dat vak gefchreven is , en als men

’er bijvöegt dat de plaatfen
, daar de meeste be-

fchreven hoorns' en fchulpen vvoonen, door den.

fchrijver bezogt en naauwkeurig opgegeeven

zijn, dat de gegraaven foorten ’er in zijn opge*

geeven , en zelfs enige nieuwe gedachten
,
vor-

men, zal men niet kunnen ontkennen dat de

conchyliologie van bruguier.es de goedkeu,

ring en erkentenis van alle de liefhebberen van

de natuurlijke historie verdient.

De drift tot reizen, de begeerte cm deezen

geliefden arbeid tot een ho,oger’ graad van vol-

maaktheid te brengen, door de Middellandfche

Zee in alle hoeken te bezoeken , en door Egyp-

te, Syrië, Mefopotamie, Perfië enz. te door-

reizen, deeden hem bdluiten om in het jaar

1792, met verlof van de regeering, te vertrek-

ken , in gezelfchap van eenen vriend, olivier ,

die ook door de zugt tot de natuurlijke historie

gedreven wierd om dezelfde reis te onderneemen.

Deeze twee natuurkundigen deeden cene me.

nigte bezendingen , die de verzamelingen van

het nationaal Mifewn en de weetenfehap met

eene menigte nieuwe voorwerpen verrijkten $

maar de gezondheid van brüguiere« ver-

zwak.
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Zwakte op het eind van die reis , die zes jaaren

duurde, zeer veel; hij (lapte te Ancona, in den

herfst van het jaar 1798, ziek aan land en (lierf

’er in de armen van ölivier. van eene koorts,

die hem in weinig dagen wegfleepte.

De dood van dien geleerde is een groot ver-

lies voor de natuurlijke historie en voor zijne

vrienden ; want hij had waare vrienden ,
die

over zijn verlies ontroostbaar bleeven.

Zijn medehelper en vriend olivier. is ge-

lukkiglijk te Parijs aangekoomen met de talrijke

verzamelingen van voorwerpen, op die nuttige

en geleerde reis verzameld : men zal ’er onge-

twijfeld bouwftoffen in vinden, die dienen kun-

nen om den gewigtigen arbeid over de hoorns

en (chulpen ten einde te brengen , waarvan b r. u-

GIUERES, voor zijn vertrek, Hechts een deel

in quarto, in twee (lukken verdeeld, had kun-

nen uitgeeven ; maar daarin vindt men zijne

rangfchikking, zijne voornaamlle algemeene in-

zigten, tweeënzestig gedachten, waarvan twin-

tig afgewerkt zijn, met hunne kenmerken en de

verfchillende naamen, in her geheel vijfhonderd

vijfenzestig foorten uitmaakende, die volmaakt

wel befchreven en afgebeeid zijn.

Het gedacht met den naam van Cone benoemd

alleen , (dat der Tooten) is zoo volledig dat het

hon.
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honderd zesenveertig foorten vereenigt, waar-

van veele zeer zeldzaam, en Hechts in drie of

vier kabinetten van Europa te vinden zijn
; de

bijzondere opnoeming, de opgaaf der verfchil-

lende naamen en de befchrijving van zoo veele

foorten hebben een zoo grooten arbeid vereischt

,

dat dat gedacht alleen 172 bladzijden in 4“ in

twee kolommen vervult.

La MARC k, hoogleeraar in de Dierkunde,

in het vak der infekten en der hoorns en fchul-

pen, in het nationaal Mufeum van Natuurlijke

Historie te Parijs , wierd
,

bij afwezigheid van

brucuieres belast met de zorg van dat ge-

deelte van de Natuurlijke Historie in de Ency-

clopédie te vervolgen ; maar de vertraaging , wel-

ke ’er door de omftandigheden in de uitgave

van dat boek gekomen is
,
hebben deezen geleer-

de niet toegelaaten nog iets over de hoorns en

fchulpen te geeven.

Hij heeft egter veele rijke boüwïïoffen bijeen-

gebragt om dat werk tot de grootfte volmaakt-

heid te brengen
,
en daar zijn reeds veele van

de gewig tig 11e planten met veel oplettendheid

,

onder zijnopzigt, naar de tekeningen van ma-
réchal, redoute en d

e

s è

v

e gegra-

veerd geworden i

Doch, alzoo de Encyclopedieke verzameling

G een
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een werk van langen adem, noodwendig van

eenen zeer hoogen prijs, en niet binnen het be-

reik van alle geleerden is, heeft la marck
het befluit genoomen van een rangfehikkend ftel-

zel voor het onderwys uittegeeven in twee dee-

len in 8V0 ,
waarin hij zijne wijze van rang.

fchikken zal opgeeven, verzeld van eene plaat

aan het hoofd van elk van zijne gedachten ,
ge-

fchikt om ’er het voornaamst kenmerk van te

vertoonen.

De bijzondere verzameling, welke de fchrij-

ver van de Franfche Flora en van de Kruidkun-

dige Ophelderingen Qllustrations de botanique")

bezit', is aanmerklijk aangegroeid, zoo door

nieuwe aanwinsten als door de ontdekkingen der

reizigers zedert het vertrek van bruguié-
res, zoo dat men in de Conctiyiioiogie van

la marck misfehien meer dan eens zoo vee-

le gedachten zal vinden dan in die van de Ency-

clopédie : dit is niet te verwonderen als men ook

nog in aanmerking neemt dat die geleerde in de

gelegenheid geweest is om de verzamelingen van

hoorns en fchulpen te raadpleegen, die zedert

enige jaaren in het Mufeum van Natuurlijke

Historie gekoomen zijn, en die alles bevatten

wat de Oost-Indiën zeldzaamst en merkwaer.

digst opleveren.

Wij
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Wij hebben dan van de gróote kundigheden

van la Ar ar de, die reeds bij voorraad de

geleerdheid en de gedagtenis van zijnen door-

lugtigen vriend in het openbaar heeft willen ver-

eeuwigen
, eene volledige leêrwijze om de

hoorns en fchülpen te verwagten , hetgeen de

beöefenaaren der natuurlijke historie zal önölaatl

van geduurig eene menigte van boeken te moe-
ten raadpleegen, die moeijelijk te vinden, en

ook zeer duur zijn, als zij verlegen zijn om
weinig bekende gedachten of foorten te bepaa-

ïen. Dus zal de weetenfchap , onder dit oog-

punt alleen, groote verpligting hebben aan ee-

nen uitmuntenden geleerde , die reeds zoo veel

voor de bevordering der natuurlijke historie ge*

daan heeft.

Het was onvermijdlijk alhier in alle deeze bij-

zonderheden te treeden
; de leezer zal derzelver

langdraadigheid wel verfchoonen om de rede-

nen , welke ik gehad heb om dezelve te ont-

wikkelen : ik moest doen zien dat eene der

voornaamfte oorzaaken
, die tot hier toe aan de

bevordering van de natuurlijke historie der delf.

ftofien ,
en als een gevolg, aan de kennis der

aarde hinderlijk geweest is ,
te vinden is in de

önzeekerheid, die altoos in de kemiis der hóoriis

en fchülpen geheerscht heeft, door het gemis

C 2 Van



3<S inleiding:
van een goed geregeld werk over dat onder-

werp.

Daar is nog eene andere omftandigheid, die

de vordering van de wijsgeerige natuurlijke his-

torie, dat is te zeggen, van de befpiegeling

van de natuur, in haare betrekkingen met die

reeks gcbeurtenisfen befchouwd, die op onzen

aardbol plaats gehad hebben in tijden, die zig

in de duisterheid der eeuwen verliezen, bijzon-

der gefluit heeft. Deeze omflandigheid is dat

de groote feiten, de punten van herkenning,

die gefchikt zijn om die gedenkwaerdige tijd-

perken te bapaalen, ons flechts op eene te afge-

zonderde en te bepaalde wijze, te zeer flukswij*

ze voor degeene, die ’er zig mede bezig hielden

,

zijn overgeleverd , zoo dat zoo veele verfpreide

bouwftoffen zonder verband, zelfs door de be-

kwaamfle hand , nooit met genoeg vastheid heb-

ben kunnen gebruikt worden om er een duur-

zaam gebouw van te flichten.

Verre van ons dat wij daardoor zouden wil-

Jen afkeuren hetgeen gedaan is door geleerden

van eenen grooten en billijk verdienden roem,

die dat fchoon en verheven gedeelte van de na-

tuurlijke historie met een floutmoedig oog heb-

ben durven befchouwen; maar het is hier min-

der de fchuld van de menfehen dan van de tijden.

Een
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Een groot aantal kundige en arbeidzaame be-

oefenaars der natuurlijke historie heeft ons veele

werken over eene menigte gegraaven zee-lig-

haamen uit de klasfe der hoorns en fchulpen of

der madreporen nagelaaten, omtrent welke zij

inoeijelijke nafpeuringen gedaan hebben; maar

men is desniettegenftaande dikwijls onzeeker om-
trent de gedachten en foorten, welke zij heb-

ben willen befchrijven, omdat ’ertoen nog gee-

ne geregelde werken over de kennis der hoorns

en fchulpen en andere voortbrengzelen van de

zee in wezen waren.

Maar terwijl wij alle recht doen aan de ge-

leerden, die ons voorgegaan zijn, en welker

kundigheden onze fchreden verlicht hebben

,

moeten wij hoopen dat men weldra nog iets

beters zal doen : zoodanig is ook de voortgang

van ’s menfchen geest dat zij, die na ons koo-

nien zullen , het nog veel beter zullen maaken

;

dit moet men voorzeeker hoopen ; want het

zijn alleen de onbekwaamheid of de lange eigen-

baat die zig alles willen toeëigenen.

Laaten wij dan
, terwijl wij poogingen doen

om op eene vaste wijze die menigte van vreem-

de lighaamen
, die voorheen in de zee of op het

land geleefd hebben
, en welker ontelbaare over-

blijfzels een gedeelte van de vaste bouwHoffeu

C 3 van



van den aardbol fchijnen gevormd te hebben, te

bepaalen ,
ook nog tragten de grenzen der wee-

tenfchap uigebreide» ,
door ons best te doen

om de verfchillende plaatfen wel te kennen,

daar zoo veele oorzaaken ,
welke de tegenswoor-

üige orde der dingen zoo dikwijls veranderd

hebben , de meeste Iighaamen van alle gedachten

en van alle luorten onder den grond hebben op-

gehoopt ;
het is door die Iighaamen te vergelij-

ken met de daarmede overëenkomilige lighaa-

men ,
die nog heden in deeze of geene min of

meer afgelegen zeeën leeven ,
dat wij 'er beflui-

ten uit zullen trekken, waaruit misfehien nog

eens het licht zal voortfehieten, dat wij nodig

Rebben om de duisternis te verdrijven, die ze-

dert zoo langen tijd de waarheid voor onze

.fiandvastiglie nafpeuripgen benevelt.

Dus weeten wij , bij voorbeeld
,

dat de berg

van Courtagnon, digt bij de ftad Rheims gele-

gen ,
volftrekt niet anders is dan eene ontzagche-

lijke hoop hoorns en fchulpen ,
van welke fom-

lllïge nog hun fchitterend paerlemoêr behouden

hebben ;
die voortbrengzelen van vreemde zeeën

zijn zoo menigvuldig, (a) dat men ’er meer

dan

(/>') Ziet ’er hier enige voorbeelden van , welke wij
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dan tagtig onderfcheiden gedachten en meer dan

drie honderd veiTchillcnde foorten kan tellen

,

zonder van die te fpreeken , welke zoo klein

zijn dat zij rnet het vergroot - glas moeten bezien

worden, en die daardoor onze aandacht wel

tvaerdig zijn. Men vindt onder die ontzagche-

Kjke ophooping van hoorns en fchulpen van alle

ou-

nog zouden kunnen vermeerderen , zoo wij niet vrees-

den te langwijlig te zijn.

1. Cérite denticulé. Cerithium denticulatum van

BRUGUièREs. Encyclopédie méthodique, Esp. van

de wormen T, i. p. 482. De weêrgae is op de rcize

van cqoK aan de Vrienden Eilanden ontdekt.

2. Cérite hexagone. Cerithium hex(!goi:mn u r u-

GUièKES Esp. XXXI. der Cérites. De wedergade

is ook op dezelfde reis van cook aan de Eilanden in

de Zuid -Zee ontdekt, en, dat aan ni erkenswaerdig

is, die foort, die men in menigte te Courtagnoa

vindt, heeft gedeeltelijk haare kleur behouden.

3. Murex tripterus linnsi Cde driehoekige Ste-

kelhoorn) van O. Indië.

4. Murex lotorium linnei Cde gebraden Peer)

Uit den Afiatifchen Oceaan.

5. Murex irunculus linnei (de Iloog-flaert)

van Jamaica.

d. Nautitlus Pempilius linnei (de Paerl-moér

Nauttiltts) van Oost - Indië.

7. Trochus aglutinans
,

in het Fransch lafripier»

(de Schulpdraager) van Amerika.

C 4
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ouderdomme» en allerleie grootte, enige foorten %

die zoo teder en broos zijn
, dat ’er met geene

mogelijkheid aan te denken is dat die iighaamen

,

zoo dan als papier
, door ftrooroen van verre

hebben kunnen aangeipoeld worden ; daar is re-

den om daarentegen te vermoeden dat de vloei-

ftoffe, waarin zij geleefd en zig voortgeteeld

hebben , hun de gcbooTte heeft gegeeven op dp

plaats zelve
,
daar men hen thans aantreft

, of ten

minsten op plaatfen , die niet verre kunnen ver-

wijderd zijn.

Men oordeele hoe gefchikt eene plaats
, zoo

belangrijk door zoo veele voortbrengzelen van

den alouden Oceaan , wezen zoude om een groot

licht te verfpreiden over de laatfte onnventelin.

gen op de aarde, zoo bekwaame mannen zig

wilden bezig houden met eenen volledigen ar-

beid over deeze ftoffe.

Men zou daartoe eene topographilche kaart

moeten geeven van de plaats daar zoo veele

hoorns en fchulpen onder den grond liggen
, ge-

lijk ook de doorfnede van de verfchillende laa-

gen
,
waaruit de berg beftaat ; als die kaart ge-

maakt ware ,
zouden alle de gedachten

, alle de

foorten van hoorns en fchulpen
, hoe groot hun

getal ook zij, zorgvuldig moeten worden afge-

beeld, naauwkeurig befchreven, en de bekende

we-
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wedergaden, waarmede verfcheiden van dezelve

overeenkomst hebben, op eene juiste wijze aan-

gewezen
, die geen twijfel, geene misvatting

konde onderhevig zijn omtrent de verfchillende

breedten
, daar deeze leevende wedergaden thans

beftaan.

Dat zulk een werk nog niet is ter uitvoer ge-

bragt, koomt daardoor dat het groote moeije*

lijkheden in heeft, en eene, die de minste niet

is
,

gelijk ik boven reeds gezegd heb
,

is dat men

zedert langen tijd eene goede rangfehikking van

de hoorns en fchulpen wagtende is.

Men zou de plaatfen meer dan eens moeten

bezogt hebben ,
men zou zelf de volledigfte en

talrijkfte verzameling moeten hebben, alle ver-

zamelingen moeten kennen, welke men in dat

vak gemaakt heefc , om de voorwerpen te ver-

gelijken en des noods aantehaaleri
,

vooral om-

trent zeldzaame ;
want dan is het goed te wee-

ten dat ’er nog andere zijn, om dezelve te kun-

nen vergelijken
,

als de omftandigheden het ver-

eisfehen,

Men moet of zelf tekenen , of ten minden ge-

noeg de fmaak van de konst hebben om dengce-

nen ,
dien men dit werk opdraagt , met oplettend-

heid te bellieren. Aan eenen anderen kant ver-

eisfehen de plaaten, als men dezelve niet aan

C 5 haa-
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handel» lpeculatiën van de boekverkoopers wil

overgeeven ,
aanmerklijke uitfchotten, talenten ,

die men niet overal vindt, en eenen langzaamen

voortgang, die dikwijls den moed beneemt.

Men moet dan die arbeidzaam^ mannen eni-

gen dank
,
weeten ,

die den moed hebben om

zoo veele zwaarigheden te overwinnen uit

liefde tot de weetenlchap en uit een lofwaer-

dig verlangen om dezelve te bevorderen, en

welken men meestentijds eerst recht doet na

hunnen dood ; maar hij , die door een zoo edel

gevoel bezield is, ziet naar weinig anders dan

naar het vermaak van anderen nuttig te zijn, en

zijne zoetfte dageüjkfche belooniug is onderrig-

ting te erlangen.

Het voorbeeld, dat ik heb opgegeeven om-

trent de hoorns en fchulpen ,
dm te Com-uagnon

in den grond gevonden worden , kan ook toe-

gepast worden op die, welke men, in bijna

even groot getal, te Grignon bij Verfailles vindt,

en onder welke men foorten onderlcheidt ,
die

op de eerde plaats ontbreeken.

Touraine, zoo rijk door zijne Faluns
,

dat

is, door die ontzagchelijke ophooping van

hoorns en fchulpen ,
gedeeltelijk gebrooken

,

die verlcheiden mijlen oppervlakte op eene aan-

merklijke dikte beilaan, verdient ook wel het

naauw-
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naauwkeurig onderzoek van de onderzoekers der

natuur; de ftaat, waarin de meeste dier gegraa-

ven lighaamen zig bevinden, heeft tot heden

nog maar weinig aantreklijkheid gehad voor

hun, die de voorkeur geeven aan voorwerpen,

welke beter bewaard zijn gebleven.

Maar daar is niet aan te twijfelen ofmen zou,

door zorg, door nafpeuringen en door aanhou-

denden ijver eindelijk zoo verre kunnen koo-

men, dat men cene uitgelezen verzameling van

hoorns en fchulpen konde vormen ,
die ons in

ftaat zoude ftellen om niet alleen de talrijke foor-

ten te leeren kennen
,
welker gezinnen verloren

zijn , of niet meer dan onder de verzengde lucht-

ftreeken leeven, maar die ook zouden kunnen

dienen om ons enige denkbeelden te geeven om-

trent de oorzaaken, welke die ontzagchelijke

menigte van bewerktuigde ligchaamen aldus op-

gehoopt en vernield hebben.

De omtrek van Saint-Paul-Trois-Chateaux en

die van Dax vervatten ook eene groote verza-

meling van fraaie hoorns en fchulpen, madre-

poren en andere delfftoffen van het grootst be«

lang 00-

Iiet-

(*) Het fchijnt dat verfcheiden beoefenaars der na-

tuurlijke historie reeds gevoeld hebben dat zij deezen

weg
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Hetgeen ik hier zeg van enige ftreeken van

Frankrijk, dat zoo rijk is in voortbrengzelen

van dien aart, moet ook toegepast worden op

Rusland, Zweden, Denemarken, Polen, En-

geland, Spanje, Italië enz. Zoo, eindelijk,

enige onverfchrokken geleerden hetzelfde onu

werp in enige ftreeken van Afrika, Afia en Ame-
rika konden volgen

,
is ’er niet te twijfelen of

daar zou uit diergelijk een’ arbeid , dat is te zeg-

gen uit het algemeen en vergelijkend tafereel

van zoo veele gegraaven lighaamen, op zulke

ftrijdige breedten gevonden, een geheel van zul-

ke leerzaame feiten te voprfchijn koomen, dat

men eindelijk in Haat zoude zijn om daardoor

eni*

weg moesten inflaan. Esper heeft de befchrijving

van de fpe.onkcn van Gaillcnrenth cu var» Sc gegraaven

dieren, welke men 'er in vindt, uitgegeeven. Sol-
dani van Sicna het fraai werk, ten tijtel voerende

7esiaccographia &c. met een groot aantal plaaten.

Gazo la de gegraaven visfehen van Vestena- Nova

,

in het Veronocfche, waarvan de plaaten zeer fchoon

zijn. Borda heeft de uitgave van de gegraaven

lighaamen van Dax aangekondigd. (*) — Van de Na-
tuurUjkc Historie van den St. Pieters Berg bij

Maastricht zal ik niets zeggen, omdat het weinig

bctamelijk, is van zigzelven te fpreeken, en de natuur-

kundigen over dit werk uitfpraak moeten doen,

CO B o P. T I N heeft de Oryftogïaphie van Èrusfel in het licht

i gegeeven. vertaaler.

\
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enige bladzijden van de aloude tijdrekenkundige

gefchiedenis der aarde te ontcijferen.

Het zou ten minden mogelijk zijn dat zulke

groote en talrijke vergelijkingen ons nog een-

maal de middelen aan de hand gaven om te wee-

ten te koomen of de natuur, zoo men zig zoo

mag uitdrukken , niet , in zekere tijdperken , den

voorrang gegeeven hebbe aan zulk of zulk een

gezin van bewerktuigde wezens , welker verme-

nigvuldiging bovenmaatig fchijnt geweest te

zijn; of die wezens niet verdwenen zijn en op

hunne beurt voor andere plaats gemaakt hebben

,

en of de natuur niet ,
iu de volgreeks van diè

herhaalde fcheppingen van nieuwe voortbreng-

zelen
, rijk met alle die middelen , en van het

eenvoudige tot het zaamen gefielde overgaande,

de geboorte gegeeven hebbe aan de groote vier-

voetige dieren
,
waarvan enige reusachtige foor-

ten op haare beurt weder verloren zijn gegaan

,

en thans niet meer bcilaan , maar welker over-

blijfzelen nog in den grond gevonden worden.

Indien, eindelijk, zoo veele feiten dienden

om ons het tegendeel te bewijzen ,
zouden zij

daarom niet minder leerzaam zijn; maar dat

noch fysthematisch ,
noch enkel denkbeeldig is,

is dat, in het midden van die groote ophoo-

pingen van hoorns en fchulpen, van madrepo-

ren,
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ren ,
van planten ,

visfchen , zoogende water-

dieren, en viervoetige dieren van allerleien aart,

dat, zeg ik, in die groote graflieden van het

planten- en dieren -rijk, hst gretig en nieuws-

gierig oog van den mensch te vergeefsch naar

de overblijfzelen van zijne gelijken zoekt: en

hij, die, om zoo te fpreeken ,
alles gevonden

heeft, heeft tot nog toe niets kunnen vinden,

dat tot zijne eigen foort behoord heeft («).

(a) De kundige beoefenaar der natuurlijke histories

die ter goeder trouwe en zonder vooroordeel is, heeft,

onder zoo vcclc gcgraaven voorwerpen, nog niets ge-

vonden dat aan den mensch heeft toebehoord.

£ £
*
5
*

c
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NATUURLIJKE HISTORIE

VAN DEN
» t

SINT PIETERS BERG
r

'

.
I :

B IJ
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TOPOGRAPIIISCHE KAART*

ALGEMEEN OVERZIGT.
i .1 ; I

'

1 - i- .

De ftad Maastricht, aan den oever van dé

Maas in eene kleine met heuvelen omringde

vlakte gebouwd, heeft haare voornaame voor-

ftad op den regter oever van die rivier gelegen

;

die voorftad
, die enigetmaate eené afzonderlijke

ftad uitmaakt, heet Wijk. Zij ligt op 50 graa-

den, 49 minuten Breedte en op 23 graaden en

23 nBBBBien Lengte.

Maastricht is de hoofdftad van het Departe-

ment van de Neder -Maas, zedert dat gedeelte

van Bataafsch Braband met Frankrijk vefeenigd

is
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is door het tra&aat, tusfchen het Bataaffche eil

Franfche Volk in den Hage gefloten.

De Sint- Pictcrs- Berg is alleen van de Bad

gefcheiden door de talrijke vesting- werken en

andere werken van konst ,
aangelegd om die ge-

wigtige plaats tot verdediging te (hekken
5 men

kan ’er zjg in minder dan drie vierendeel uurs

te voet naar toe begeeven.

Het is die berg, zoo rijk in gegraaven voor-

werpen van veelerleien aart , die het onderwerp

van dit werk zal uitmaaken en van eenen arbeid
,

dien ik heb durven onderneemen
, ondanks

de ontelbaare zwaarigheden , welke daarmede

verknogt waren , en da ongenoegzaamheid

mijner kundigheden ; maar alzoo men verzee-

kerd kan zijn dat de tekeningen zeer naauw*

keurig zijn en men dezelve gemaklijk met de

oorfpronglijke Bukken kan vergelijken, van

welke de meeste in het nationaal Mufeum van

Natuurlijke Historie te Parijs te vinden zijn,

zal ik mijnen goeden wil getoond hebben
, als ik

door de graveernaald de getrouwe afbeeldingen

van zulke belangrijke voorwerpen vermenigvul.

dig, en daardoor veele natuurkenners in (laat

ftel om dezelve te bezitten.

Het topographisch plan van den berg zal het

voorwerp zijn, op hetwelk wij het eerst ons

oog

' \

V
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oog zullen vestigen
; ik zou het eene grootere

uitgeftrektheid in de lengte hebben kunnen gee-

ven , maar ik heb gemeend mij te moeten bepaa.

len tot het afbeelden van die plaatfen alleen,

daar men de meeste voorwerpen opgegraaven heeft.

De ftad Maastricht is op deeze kaart Hechts

aangeflipt door een gedeelte van haare vesting
werken , die aan den Sint Pieters Berg grenzen

,

en die een denkbeeld geeven van de ruimte , die

dezelve daarvan affeheidt.

De afzonderlijke flerkte
, op den hoogden top

des bergs geplaatst, ftcekt boven alles uit, eft

verdedigt de ftad zoo aan de land - zijde als aan

de rivier. Als men den waarneemer onderftelt

aldaar geplaatst te zijn met zijn’ rug naar de ftad

gekeer^, ziet hij het* vlak van den berg voor
zig, dat door verfcheiden wegen of paden, die

naar verfchillende uitgangen loopen, overkruist

wordt.

Aan de regter zijde van den berg is eene fteile

fchuinte, op verfcheiden plaatfen uitgerand, en
bogten vormende, gelijk die, welke zouden voort-

gebragt worden door een’ ftroom , die aan zijna
zoomen hindernisfcn zoude ontmoeten

, welke
hem in zijnen loop zouden fluiten.

Die ftroom, hetzij van de zee, hetzij van
eene rivier, die, naar alle waarfchijnlijkheid.

D voor-
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voorheen, langs die lijn geloopen heeft, en die

de diepe vallei heeft uitgehold
, welke de fchei-

ding maakt tusfchen den Berg van St. Pieter en

dien, waarop de dorpen van Opkam, Neder-

kam en Nekem liggen, wordt verbeeld door de

beek de Jecker, die gebruikt wordt om enige

molens te doen draaien, en vooral om de om-

meftreeken van de plaats, in geval van cenen

aanval, onder water te zetten.

De flinker zijde van den Sint PietersBerg,

wanneer de waarneemer zoo geplaatst is als ik

gezegd heb , vertoont eene hooge flreilte op den

flinker oever van de Maas ;
die rivier befpoelt

,

om zoo te fpreeken, den voet, vooral als men

voorbij een afzonderlijk (taande huis is, dat

voorheen den Recolletten toebehoorde,, en dat

men Slavante noemt, een half uur gaans van

de ftad gelegen.

Hier is de hoogte zoo Heil als een muur en

vertoont horizontaale laagen van een zeer fijn ,

wit ,
wat krijtachtig zand

,
afgewisfeld met laagen,

die ook horizontaal zijn , van zwarte getepelde

en als getakte kei (filex) , van welke enige wel-

eer tot madreporen behoord hebben ,
die tot den

ftaat van kei zijn overgegaan
,

gelijk men daar-

aan niet zal kunnen twijfelen , als men die (tuk-

ken met aandacht beziet, waarop men, ten min-

den
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ften bij enige, van buiten nog fpooren van eene

regelraaatige bewerktuiging onderfcheidt , dat

men nog veel beter ziet
,

als men die natgemaakt
befchouwt. Men vindt ’er ook bout, hoorns
en fchulpen

, die tot den Haat van kei zijn over-
gegaan.

Deeze omllaiidigheid is des te aanmerkcnswaer-

diger, omdat de andere zijde van den berg,, in

het algemeen
, madreporen en hoorns en fchul-

pen bevat, die geheel en al kalkachtig en zeer

wel bewaard gebleven zijn, zoo dat men ’er

zeifs enige vindt, die hunne natuurlijke kleuren

nog fchijnen behouden te hebben.

Het geheel bovcrjfte vlak van den berg is be*

dekt met eene laag ronde of eironde rol -(teent-

je 5
’ het zou moeijelijk geweest zijn de dikte

van die Jaag naauvvkeurig te bepaalen zonder de
volgende omffcandigheid.

Daar is eene gemeen fchap van de vesting naar
dc onderaardfche galerijen onder den berg. Da

0Si.eni.ij .vers
, in die vesting belegerd zijnde,

bedu^ten eene mijn te rnaaken, onder eene der
posten

, die de Franfchen bezet hielden , welke
op het vlak van den berg gelegerd waren.

uitbarsting gefchiedde en was verte; riklijk
, maar

gelukkig op een tijdftip, wanneer de Fran-
fchen eenen Herken aanval op eene andere

D a plaats
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plaats deeden; en alzoo ’er niemand door ge-

kwetst wierd, zag ik koit daarna met genoegen

dat de vijand zijn kruid verbrand had om eene

uitholing te maaken, zoo als een natuurkundige

die zoude wenfchen , als hij lust hadde om den

grond te peilen»

De opening , die daardoor veroorzaakt wierd ,

was van boven rond, maar kegelvormig naar

beneden ;
zij had vijfenvijftig voeten middellijn en

zesenvijftig voeten diepte. Zij legde vijfentwintig

voeten agt en een halven duimen rolkeitjens bloot,

waarvan de grootfte als een vuist , en de klein fte

zoo groot als een ei ofeene noot waren. De meeste

dier kei- fteentjens zijn van eene korrelige kwarts,

ondoorfchijnende ,
dan graauwachtig ,

dan min of

meer dof wit, dan met eene ijzer- roest bedekt.

Men vindt ’er ook enige Hukken grove jaspis

,

die roodachtig of donker paersch zijn.

Op deeze laag, of liever op dceze dikke bank

van gerolde keitjens volgen twee onderfcheiden

horizontaale laagen kwartsachtig zand, dat tot

Hof kan gewreven worden en niet aan elkander

hangt; de eerfte, die de dikfte is, heeft twin-

tig voeten, drie duimen en zes lijnen dikte; het

is van eene zeer levendige en zeer donkere oker-

geele kleur; de tweede, die maar tien voeten

dikte heeft, is groenachtig graauw en rust on-

/ raid-

/
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middelijk op het vast fteenachtig gedeelte van

den Berg
, beftaande uit kwartsachtig gruis-zand

,

fijn van korrel, ligt aan een verbonden door

eene kalkachtige klevige doffe, die niet hard is,

maar egter vast genoeg om deenen te leveren,

die men ’er met de grootde gemaklijkheid uit-

haalt en tot bouwdeeneri zaagt.
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G EZIGT VAN DEN VOORNAAMSTEN
ingang van DE ONDERAARD'

SCHE GANGEN.

: < j t
•

'

PLAAT I.

D :eze groote uitholing is het. werk der Na-

tuur; derzelver breedte is van onderen tweeën-

vijfrig voeten , vier duimen en vier lijnen. De

hoogte, in het midden gemeeten van den grond

tot het hovende van het gewelf, is van drieën-

veertig voeten, negen duimen en vier lijnen.

De opening is onmiddeBjk naar de fteilte, die

op de Jecker ziet, en op die plaats omtrent

vijftig voeten boven de oppervlakte van dat

riviertjen verheven. Zie de kaart.

Vervolgens klimt de rots bij trappen en als

bij verdiepingen , boven de grot een kap vormen-

de van omtrent tagtig voeten hoogte, waarvan

zesenvijftig voeten , uit zand ofgerolde kei-deent-

jcns beftaande, alles bedekken,

De (leen, waarin de grot is uïrgehold, is

van kwartsachtig zand van eenen kleinen korrel

,

bgt aan een verbonden door kalkachtig ciment,

dat ten minden voor de helft in het zamendel

van deeze foort van zagten zanddeen koomt;

- des.
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deszelfs kleur, meest geelachtig wit, koomt van

eene ijzerachtige tint, die zig nog duidlijker

openbaart op verfcheiden der zee-lighaamen,
welke men in den fteen vindt , en vooral op ^
peótiniten (of verfteende kam - doubletten Cf
mantels) die in het algemeen eene zoo donker
geele kleur hebben , dat men zou denken dat die

fchulpen nog een gedeelte van haare natuurlijke

kleur behouden hebben. O) . .

Als men het buitenfte van de grot onderzoekt

en de fteilte, die ’er aan grenst , onderfcheidt men
niets hetwelk aankondigt dat zij bij laagen ge*

vormd is; het zou integendeel fchijnen als of de

een of andere ftroom hier, op eene ongeregelde

wijze, een mengzel van zand en kalkaartige ftoffe ,

min of meer fijn en van de vermaaling van eene

menigte zee -dieren
, van welke veele , door eene

bijzondere omftandigheid
, de vernieling weder-

ftaan hebben , voórtgekoomen , hebbe opgehoopt.

Men
Ik heb ’er gezien , op welke ik indedaad de

natuurlijke kleur heb gemeend te herkennen en ik ge-
loof dit te meer

, omdat ik geene reden zie waarom die

fchulpen juist de eigenfchap zouden hebben van
, meer

dan andere, die ijzer- kleur aanteneemen, die ik op
fommige roodbruin gevonden heb. Doch het is moge-
lijk dat ik my bedriege.

d 4

vertaalek.
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Men ziet egter, niet verre van den ingang,

eene laag van omtrent agt duimen dikte, die

bijna alleen beftaat uit (lukken en brokken van

hoorns en fchulpen en madreporen, zeer fijn ver-

gruisd, onder welke bijna geen zand is; maar

deeze laag verliest zig weldra in het binnenfte

van den berg.

Het is der moeite niet onwaerdig hier nog bij

te voegen dat
, geduurende de laatfte belegering

,

die de (lad Maastricht en haaren omtrek in de

macht der Franfchen gebragt heeft, jagers te

paerd van het republikeinsch leger zig kloek-

moedig van de opening der grot meester maak-

ten
,
daar zij post vatteden : de vijand was on-

dertusfchen boven hun hoofd, geduurig uitval-

len doende op het boventte vlak, van waar men

hem, zoo dikwijls hij zig vertoonde, terug joeg;

dus kon men zeggen dat hij boven en onder

het fort van den Sint Pieters Berg wierd gefiaa-

gen. Ik zal nog eens op dit laatfte feit terug

kooineu,
) ‘

'f* t f

:
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gezicht van het portaal
VAN BINNEN.

PLAAT II.

J)eeze inwendige holte heeft honderd en negen

voeten vijf en een halven duimen lengte van den in-

gang tot den bodem , daar zig twee ingangen naar

de galerijen door hunne zwarte duisterheid ver-

toonen ; de middelbaare breedte -is van eenen-

vijftig voeten en de hoogte van vierenveertig.

De muuren, door de hand der natuur ge-

vormd» vertoonen onderfcheiden klompen, die

eene zeer treffende uitwerking doen , en het licht

,

dat hier niet dan door den ingang invalt, brengt

eene zsgte helderheid voort, die het oog be-

haagt en tegelijk het gezigt van deeze onder*

aardfche fpelonk in volle werking doet uitkoo-

men.

Een boeren -huïsjen, in eene der fpleeten

van de rots gemaakt ,
aan de (linkerhand als men

’er ingaat., fchijnt daar geplaatst te zijn om de

eene of andere tover -godin of den bewaarer van

die diepe catacomben tot woonplaats te dienen.

£ene fterke bende ligte Franfehe ruiterij had,

p-cliik reeds gezegd is, deezen grooten ingang in

D 5 he-
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bezit genoomen ;
van daar befchooten de dappere

jagers onophoudelijk de vijandlijke patrouilles

en befetteden hen voorbij te gaan. De beleger-

den
,

die wisten dat men uit de cafematten van
*

het Fort van Sint Pieter langs cenen geheimen

trap in de onderaardfche fpelonken koomen kon-

de, waagden het met eene fterke bende ’er in

neder te klimmen en naderden bij fakkel- licht

en zopder gerugt te maaken, in het uur van

den flaap
, om in het portaal uittekoomen en het

volk aldaar t» verrasfchen. Maar de jagers
,

al-

toos op de loer , altoos luisterende naar den

kant van de onderaardfche galerijen, niet wee-

lende waarhenen die liepen
, van verre en in dc

ililte van den nacht een dof geluid hoerende,

dat door het gaan der troepen veroorzaakt wierd,

trokken aanftpnds, wel gewapend, de grootfte

der galerijen in: toen .-van verre lichten ziende,

deeden zij ’er behendig hun voordeel mede, om
zelve vooruit te trekken, met afgemeten fchre-

den ,
zonder* te reppen , tot dat zij onverhoeds

een loopend vuur pp den vijand begonnen , dien

zij op de vlugt dreeven
,
na enige van hem ge-

dood en enige gevangen genoomen te. hebben;

een gevt-gt .eenig in zijne foort, dat bij. het fak-

kel -licht gehouden wierd.

3
BIN*
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BINNENSTE gangen.

PLAAT III-

D, voornaamfte opening ,
waarvan wij in het

voorig artijkel gefprooken hebben ,
is

,
wij her-

haaien het, het werk der natuur; derzelver on-

deraardfche gewelven loopen meer dan eene

halve mijl verre , alzoo zij tot in den omtrek van

de wooning van Slavante, aan den flinker oever

van de Maas en nog veel verder koomen.

Mijn voomeemen is niet te onderzoeken of

deeze diepe holte zij toetefchrijven aan eenen

ltroom van de zee, die door zijne kracht en

{helheid zig eenen weg gebaand heeft door los

zand ,
dat aan denzelven minder weder(land

heeft geboden dan de omringende (leen -klom-

pen, of aan andere oorzaaken, welker berede-

neering ons te verre zoude afleiden : het zal ge-

noeg zijn aantemerken, en alles bewijst het, dat

deeze eerfte fpelonk niet door menfchen handen

is uitgegraaven
; maar ik moet ook zeggen dat,

op eenen zeer kleinen afftand van deeze, eene

andere is ,
die veel minder hoog en egter zeer

diep is >
welke als het werk van konst moet be-

ichouwd worden.-

De
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De gemaklijkheid om eenen zoo zagten (leen

uittehaalen en te zaagen heeft deeze tweede plaats

bij voorkeur doen verkiezen als gemaklijker voor

de karren
j ook hebben de Heenen , die men ’er

langs deezen weg, zedert zeer oude tijden, uit

gehaald heeft, noodzaaklijk in den boezem van

deezen berg zulke groote open vakken moeten
laaten , dat de kaart van die* diepe galerijen

, die

elkanderen in alle rigtingen overkruisfen
, een zeer

verward doolhof is, zoo zaamgedeld en zoo
uitgeftrekt, dat ’er waarfchijnlijk nergens een
bedaat

,
dat met dit kan vergeleken worden.

Men moet daaruit befluiten dat niet alleen de

ileenen, die tot het bouwen van Maastricht en

der nabuurige Heden gediend hebben
, daaruit ge.

naald zijn
, maar dat ’er weleer zeer fterke ver-

zendingen van gedaan zijn langs de Maas naar

Braband
, naar Holland en elders

, en het is de
Sint Pieters Berg alleen niet die zoo veele dee-

nen heeft opgeleverd; want de heuvelen, die

hem omringen, zijn overal tot zeer verre door-

boord met uicholingen en onderaardfche gangen

van eene groote uitgedrektheid
, waarvan zelfs

enige zijn ingezonken.

Maar men moet ook aanmerken dat men Jan-

gen tijd van deezen zand -Heen, die gemaklijk

rot dof gewreven wordt
, heeft gebruik gemaakt

cm
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om de landen te mesten ; in dien daat is hij zeer

goed voor flerkc klei -landen, en alzoo ’er veel

kalk -aarde in koomt, maakt hij daardoor een

drooge mergel
, zeer gefchikt om vette gronden

vrugtbaar te maaken.

Het is het algemeen gevoelen in het land on-

der de meeste inwooneren , dat deeze uitholin-

gen voortloopen tot Vifc, dat is, tot drie

groote mijlen van daar, en dat zij onder de

Maas doorgaan, hetgeen egter niets minder

dan bewezen is.

Korten tijd na dat de plaats aan de Franfchen

was overgegeeven , begaf ijc mij voor de eerde

reis in enige gedeelten van dat uitgedrelyt dool-

hof naar den kant van het fort St. Pieten De

Generaals van de artillerie dasoville en

bol em ONT en de Generaal van de Genie

lag at Ine, kundige en de weetenfehappen

beminnende mannen , bevalen niet alleen dat men

alle de nodige fchikkingen zoude maaken om

een gedeelte dier onderaardfche gaanderijen veilig

te bezoeken , waarin het zoo gemaklijk en zoo

gevaarlijk is te verdvvaalen ;
maar zij wilden mij

zelfs wel verzeilen. De Burger thoin, leer-

aar in de land -huishoudkunde in den nationaalen

kruidtuin te Parijs en dex Vertegenwoordiger des

volks fREICINE, die toen in Belgie in zen-
t
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ding was, (a) waren mede van het gezel-

fchap.

Wij traden ’er in door den met menfdien han-

den uitgeholden gang, daar ons verfcheiden per-

foonen wagteden met ontftooken fakkels. Men
gaat eerst omtrent honderd vijftig fchreden voort

door eene foort van gang, hoog en breed genoeg

dat de rijdtuigen ’er in kunnen rijden, en die al-

dus gegraaven is om bij de vakken te koomen

,

daar de beste foort van Heen is. Als men den-

zelven ten einde is, ziet men aan alle kanten en

in alle rigtingen veele boogen op de ftoutfle en

fchilderachtigfte wijze te voorfchijn koomen.

Alle de gewelven , vrij konstig uitgehouwen

,

worden onderftut dan door pijlaaren , dan door

niuuren , die men in den Heen zelven gelaaten

heeft, en deeze ontelbaare menigte van kolommen

en hooge gewelven verbeelden dan groote tem-

pelen, dan waterleidingen, die elkanderen op-

vol-

(a) De achting en erkentenis dwingt mij dien

volks -vertegenwoordiger recht te doen, die naarde

veroverde landen wicrd gezonden in een tijdperk,

dat droevige herinneringen gebaard heeft; maar zijn

gedrag was altoos zuiver , en hij gebruikte de macht,

waarmede hij bekleed was . niet dan om rechtvaardig

te wezen en om konden en weetenfchappen te be-

vorderen .
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volgen en in de verte verdwijnen. Uit deeze

vereeniging van portaalen , koepels ,
boogen en

galerijen ontftaat een geheel, zoo buitengemeen,

zoo ftrijdig , zoo verward , dat men in het mid-

den van dat groot doolhof niet meer- weet, waar

njen is ingekoomen , noch langs welken weg

men ’er weder uit zal kunnen geraaken.

Eene ftreep, met houts-kool op eenen der

wanden getrokken , rigtede onze koers ; die voor-

zorg was, enige dagen te vooren, door inge-

nieurs genoomen, die met hulp van eene oude

kaart, het kompas, en den bij (land van ver-

(cheiden fapeurs , die in dit werk behulpzaam

waren , eenen weg gevonden hadden , die den

berg in zijn (malde gedeelte doorliep , en die

aan eene oude opening aan den oever van de

Maas uitkwam.

Naauwlij leswaren wij omtrent driehonderd fchre-

den verre in de eerde galerijen gevorderd, wanneer

men ons naast een vrij groot open vak een oven

toonde om brood in te bakken , zeer kondig in

den vasten fteen uitgehouwen', gelijk ook een

feboorfteen, op dezelfde wijze uirgehakt, wel-

kers pijp in eene der zijdelingfche galerijen was

geleid, waardoor de rook niemand kon hin-

deren.

Digt daarbij waren koeijen- en fchaapen - (lal-

len?
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len, gelijk ook varkens - fchotten gemaakt doot

ongelukkige landlieden, die, enige maanden te

vooren ,
hun vee en hunnen voornaamften voor-

raad in deeze foort van afgelegen fchuilhoeken

gebragt hadden , cm die voor het Oostenrijksch

leger te verbergen ,
voor'de belegering van Maas-

tricht. Maar dat leger gellaagen en tot in de

ftad terug gedreven zijnde, wierd dezelve aan-

ftonds geblokkeerd
,
zoo dat de boeren , die zig

in dien onderaardfchen fchuilhoek verborgen

hadden , genoodzaakt waren ’er in te blijven.

Die nieuwe Troglodyten.hadden olie om licht

aantehouden, enig huisraad, drooge groenten,

meel ,
haver en hooi voor hun vee ;

zij hadden

een oven^nodig om brood te bakken ; zij hieu-

wen ’er in eenen zoo zagten fteen gemaklijk

eenen uit. Water ontbrak hun niet }
het droop

vrij overvloedig van boven van het gewelf van

eene der galerijen en het was van goede hoeda-

nigheid , dat des te gelukkiger was doordien alie

de andere galerijen
, over het algemeen , zeer

droog en zonder de minste vogtigheid zijn.

Van alles dat zij meest nodig hadden voor-

zien, waren die arme menfchen de gezondheid,

die zij genooten, aan de gezonde lucht en de

zagte
.

getemperdheid , die in die groote onder-

aardfche holen heerscht , verfchuldigd. Zij droe-

gen.
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gen dit eenzaam leven
,
of om zoo tc zeggen , dit

graf- leven
, des te geduldiger ,

omdat zij zig

daardoor voor alle gevaar beveiligd achteden

,

daar de andere landlieden, na bijna alles verlo-

ren te hebben
, nog genoodzaakt vvièrden aan de

verfehansfingen te arbeiden- onder het gefchut

van den vijand. Deeze vergelijking verzagtede

het verdriet van hunne treurige gevangenis. Zij

durfden egter niet diep in die donkere holen

indringen ; dan , alzoo enige hunner in die

fteen - groeven gearbeid hadden
, konden zij een

vrij groot aantal gangen doorloopen zonder te

Verdwaalen
, en zij kenden zelfs enige verre af-

gelegen openingen
, waardoor zij , in geval van

v.rrasfching , ontkoomen konden. Een onvoor-

zien toeval kwam hunne rust kort voor het

einde van het beleg ftooren.

Een der varkens, verdrietig van niet in de

open lucht te zijn
, ontfnapte op een’ dag uit

zijn kot
, liep op een draf weg , zonder te weeten

waarhenen , door den flingerenden gang, waarin
bet zig begeeven had. Eenen aanmerklijken weg
r.fgelegu hebbende, zonder een’ uitgang tc vin-

den, deed de vrees, of liever eene fbort van
inftinét het fchel en lang fchreemven

, als of het

iemand te hulp hadd’ geroepen; maar het was
reeds verre van zijne meesters verwijderd; het

F *
•

3~‘ nep
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riep hen te vergeefsch, maar bevond zig digt

bij eene opening, die door foldaaten bewaard

wierd, en die het hoorden. Deeze, aangenaam

verrascht door zulk een goed geluk op een’ tijd

dat zij het zeer fchraal hadden, liepen het dier

te gemoet , dat op hunne Hem kwam aanloopen

en onmiddelijfc door hen gegrepen wierd.

De beminlijke vrolijkheid van die jonge

Franfche krijgslieden deed hen terftond eene

krijgslist verzinnen, die hun allerbest gelukte:

zij verzamelden tot twaali' in getal, maakten

fcaatfen, 'enige touwen en houtskool te krijgen ,

om eene ftreep op de muuren te trekken
, naar

niaate zij in cle diepte van die galerijen zonden

doordringen, om niet te verdwaalen. Deeze

toebereidzelen zoo haast ter uitvoer gebragt als

bedagt zijnde, gaan zij de gangen in, het ge-

vangen varken met een touw aan zijn eenen

poot medeneemende ,
en ïiaauwlijks zijn zij hon-

derd roeden gevorderd of zij knijpen hunnen ge-

vangene in de ooren om hem te doen fchreeu-

weu. Op deeze wijze gaan zij voort en het

duurde geen half uur of daar kwamen nog twee

andere varkens, die door het gefchrei van het

eerftc aangelokt waren. Deeze worden op hiy>ne

beurt gegrepen , en in triomph naar buiten ge-

bragt, daar men hen den God Mars ten ofier
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flagt. Die zonderlinge krijgslist kwam deezen

jongen krijgslieden zeer aardig' voor en zij llrektö

hun tot groot vermaak.

Men vertelde het geval niet dan aan vrienden »

deeze vertrouwden het weder aan anderen, en

enige dagen daarna gongen de foldaaten van al-

lerleien rang op die jagt; maar het tok - varken

leefde met meer. Te vergeefsch zogt men zijn

gefchreeuw natebootfen ; hetzij de boeren , dool

dit eerlte alarm op hunne hoede, in den nacht

verhuisd waren, of zig in de verst afgelegene

galerijen verftooken hadden, althans het was

niet mogelijk zig nogmaals dus op hunne kosten

te ververfchen.

Wij vervolgden onzen weg onder geleide van

onze gidfen, die ons voorgongen. Naardien de

fakkels, die ons verlichteden
, op verfchillende

lijnen waren en enige op verre afftanden, dee«

den zij ons de zonderliugfte uitwerkingen van

het licht zien
, terwijl die , welke digst bij ons

waren
,

ons toelieten de voorwerpen van digt

bij te befehouwen.

Wij waren nog niet halver weg wanneer een

officier van de ligte artillerie, die ons geleidde,

ons kwam verzoeken bij elkandcren te koomen

,

en hier ftil te houden , terwijl hij met twee of

drie ftpeurs naar eene galerij zoude gaan zoeken

,

E a dia

ft
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die wat uit den weg lag, waarin hij ons meende

te brengen om ons te laaten zien wat men ’ei

weinige dagen geleden ontdekt had.

Het was niet gemaklijk te begrijpen wat men

mogt willen zoeken onder zoo veele boogen,

die ons van alle kanten omringden. Naardien

egter die jonge officier, die zeer bekwaam was,

zig dagelijks oefende in het opfpeuren van deeze

gangen en in het opneemen van dit gedeelte van

den berg , om alle de gangen te zoeken , die met

het fort St. Pieter gemeenfchap zouden kunnen
hebben , kwam hij weldra terug en verzogt ons

hem te willen volgen. Hij had eerst eenen fol.

daat met een fakkel in den gang geplaatst, dien

wij gongen verlaaten, om ons bij onze weder-

komst tot Verkenning te dienen. Naauwlijks

waren wij honderd ichreden regts af voortge-

gaan of wij bevonden ons in eene wijde en hoo-

ge galerij , maar die van de andere daarin ver-

fchilt dat de twee muuren
, die haar vormen door-

loopen , dat is geene zijdelinglche openingen

hebben , terwijl de andere overal boogen heb-

ben, die den reiziger verwarren en hem geduu-

rig blootftellen aan het gevaar van te verdoolen.

Hier bevindt men zig integendeel als in eene

lange breede ftraat, die enigermaate van de an-

dere is algefcheiden
, en die van verre geene andere

ope*
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opening fchijnt te hebben dan die ,
waardoor men

’er in gekoornen is.

Wij waren tot in de helft van dat hol gevor-
derd wanneer wij bij het fakkel. licht in de
verte iets zagen leggen dat naar een mensch
geleek , dat op den grond lag uitgeftrekt als

of hij fliep. Dit vermoeden fcheen zig te beves-

tigen naar maate wij meer naderden, en dat

mensch wekte onze aandacht meer en meer op

,

wanneer het licht , dat hem nu begon te befchij-

nen
’ 011 s hem een lijk deed befpeuren. De

plaats
, de toefland van dien ongelukkigen wekte

bij ons eene verbaasdheid
, van afgrijzen verzekl.

ilet was niet meer dan een uitgedroogd geraam-
te

, dat gekleed was
; naast zijn hoofd lag een

hoed, zijne fchoenen waren van zijne voeten en
bij zijne eene hand lag een roozen- krans. Men
giste aan zijne kleeding dat hij een arbeider moest
z'jn, die , ïrf die onderaardfche gangen verdoold
geraakt zijnde, aldaar van honger en wanhoop
geflorven was. De (laat van volkoomen uic-
drouging

, waarin hij zig bevond, deed gisfen
dat het meer dan zestig jaaren moest geleden
zijn dat die rampzalige zig in dat uitgeftrekt o-raf
levendig had begraaven.

Het is waarfchijnlijk dat ’er zedert dien tijd
niemand in deeze galerij gekoomen was- het

E 3 was
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w;s Hechts enige dagen geleden dat men clceze

ontdekking gedaan had. De dróoge lucht , Wel-

ke in die ondcraardfche galerijen heevscht , de

afwezigheid van alle infccleti in die duistere

plaatfen , waren oorzaak dat dit lijk bewaard

was gebleven en was uitgedroogd op de wijze

als die, welke men voorheen in de grafkelders

van de Franciskaanen te Tocloufe zag («). Maar

laaien wij een zoo treurig onderwerp vaarwel

zeggen en tor de bijzonderheden van Natuur-

lijke Historie overgaan.

Men
(a') Naar mijne gedjigten kan dat lijk niet wel zoo

oud zijn. Ik iieb het aldaar zeven jaaren iaatcr dan 'de

fchrijver zien leggen , en toen was ’er niets meer over

dan de beenderen. Zoo het dan zestig jaaren aldaar ge-

legen hadd’ zou het bederf in de zeven laatfte jaaren

eene vordering gemaakt hebben, naar evenredigheid

veel grooter dan in de zestig voorige jaaren, dat niet

waarfchijnlijk is en geen plaats heeft omtrent uitgedroog-

de lijken. Daar zijn in die fpelcnkcn wel geene. in fok-

ten ,
maar ik twijfel niet of daar zullen wel rotten

dooi' ioopen dwaalen, gelijk in de fteen-groeven die

onder de Had’ Parijs Ioopen, en die tagtig voeten

diep liggen. Mijn gids zeide my toen dat dit lijk

dat van een’ verdwaalden Franschman was, die ’er

anderhalf jaar te vooren in gevonden was. Zoo dit

waar was, zou het lijk, dat ik gezien heb, een «nder

zijn. De befchrijving van de galerij koomt egtet over-

een. 1kanoet dit dan onbeflist laatcn.

YERTAAX.ER.
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Men ziet in enige der galerijen, op de hoogte

van drie of vier voeten , fomtijds wat hooger of

wat laager, naar de fteenen, die men wegge-

noomen heeft, horizontaale laagen uit kei-ftee-

nen van verfchillende gedaanten en grootten be-

ftaande. Deeze kei - fteenen , meest getakt, on-

regelmaatig en als gedraaid, fchijnen hunne eerde

oorfprong verfchuldigd te zijn aan bewerktuigde

wezens van de klasfe der madreporen in het al-

gemeen en fomtijds aan fchulpen; maar deeze

laatfte vertoonen gemeenlijk niet dan de kernen,

sn de madreporen door het keiachtig vogt door-

drongen zijnde, hebben bijna geheel hunne ken-

merken verloren. Deeze beiachtige laagen zijn

weinig meer dan zes of zeven duimen dik en be-

vinden zig tusfehen andere laagen of beddingen,

van eene bijna evengelijke dikte, geheel uit Huk-

ken van verfchillende fchulpen van tot klein ge-

heel verkalkt gruis gebrooken madreporen, met
tanden van haaien en andere dieren.

Maar het is aanmerkenswaerdig dat deeze zeer

regelmaaiige laagen midden tusfehen den ontzag-

chelijken doorgaanden en eenfoortigen klomp lig-

gen ,
die dén berg ukmaakt ; ik heb reeds gezegd dat

het geheel van die groote verzameling van zag-

ten fteen niets anders is dan een verward en ón-

crdelij k zaamenftel van zeer fijn kwartsachiig

1 •^4* ' zand

,
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zand ,
vermengd met zeer fijne overblijfzelen

van hoorns en fchutpeu , madreporen en andere

kalkachtige deeltjens* die deszelfs zelflkndigheid

uitmaafcen. Het zou dan fchijnen dat de oor-

zaak, welke die groote zand-hoopen zoo ver-

ward opgehoopt heeft, tusfehenpoozen van ftilte

hadd’, die dg waterachtige vloei flof toeliet op

eene ftiller en regelmaatiger wijze te werken

dan alzoo de laagen
,

die ’er dan gevormd wier-

den, geene groote dikte hebben, is het waar-

fchijnhjk dat die foorten van rust tijden niet

van zeer langen duur waren ; maar dat ook niet

minder verwonderlijk is , is dat men midden in

die groote zand-hoopen, die tot klompen ge-

worden zijn, vrij dikwijls alleen liggende be-

lemniten ,
gegraaven hoorns en fchulpen , die

zeer fchoon zijn bewaard gebleven ,
wervelbeen-

deren , tanden van visfehen en tweeflachtige die-

ren, beenderen en groote hukken van fchilden

van fchiidpadden vindt , die ik meer bijzonder

zal doen kennen, als ik aan de befchrijving van

deeze voorwerpen zal koomen
,

die de aandacht

der geleerden zoo zeer verdienen.

De bijzondere getemperdheid van lucht, die

in de fteengroeveu van Maastricht heerscht,

hield mijne aandacht ook bezig. Ik bad drie

uitmuntende kwik - thermometers ; eenen had ik

in
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in de open lucht geplaatst op eenen kleinen af-

ftand van den grooten ingang; de twee andere

had ik bij mij , om dezelve te vergelijken ;
ik

hong eenen derzelve aan het eind van eene rot.

ting om hem '"van mijn lighaam te verwijderen,

cn hem naar believen liooger of laager te kunnen

houden: de tweede wierd op dezelfde wijze

gedraagen door eenen der tekenaaren, die mij.

verzelde.

Ket weder was zeer koud ; het was den

achtte» Januarij 1795 ; de kwik was in den nacht

gedaald geweest tot 19-2° onder o. Des mor-

gens ten 10 uuren
,
toen wij de groeven ingon-

gen, ilond hij op 160 . Toen wij eene lengte

van driehonderd fchreden in de galerijen gevor-

derd waren
, hielden wij vijftien minuuten lang

ftil
,
om den thermometers tijd te geeven om de

getemperdheïd der plaats aanteneemen. Zij Hon-

den toen 6° boven het vriespunt
,

dat een ver»

fchil van 2a0 met de buiten - lucht maakte, Het

is te vermoeden dat de fcherpc koude van de bui-

ten -lucht hier in deeze galerijen een weinig in-

vloed hadd’, hetzij ’er toegang van was door

enige fpleetjens, of anderszints, alzoo de kwik

hier niet boven 6°
rees. Iets

,
dat deeze gisfing

kan verfterken , is dat zij tot op 8i° rees
,
toen

wij dieper ingedrongen waren
; zij rees tot 9° in

E 5 de

V
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de’ galerij daar wij het lijk vonden; dan alzoo

deeze galerij maar eer.e enkele opening had , en

de nieuwsgierigheid ons alle aldaar bij malkan*

deren had doen koonien
,
kan de warmte van de

omringende lighaamen, en die der fakkels de

kwik wel eenen halven graad hebben doen rij-

zen, alzoo zij weder tot op 8° zakte, toen wij

daar van daau gongen , en in de andere galerijen

aanhoudend op die hoogte bleef, fchoon zij zeer

verre van allen toegang van de buiten -lucht

verwijderd waren. Dus is de getemperdheid

Van de ipeloriken van Maastricht (ten minden

ten tijde toen ik die bezogt) 8° in plaats van

ig°, die de gewoonfte graad van warmte van

diepe kelders is.

f
• r , r

T II E R-
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THERMOMETRISCHE WAARNEEMINGEN

door den Hoogleeraar

van S W I N D E N.

X)e beroemde Natuurkundige van swinden,

die de fteen - groeven van Maastricht in de jaaren

1782 en* 1792 bezogt, en ’er den thermometer

in waargenoomen heeft, heeft mij die waarnee-

mingen wel willen mededeelen. Ik zal dezelve

hier met des tc meer genoegen laaten volgen,

omdat zij van eenen zeer bekwaamcn geleerde

zijn en tot opheldering van dit onderwerp zul-

len kunnen dienen.

5, Den 3 den. juiij 1780 heb ik enige waarnee-

„ mingen gedaan omtrent de getemperdheid van

,, de fteengroeven van Maastricht. Ik heb daar-»

,, toe eenen thermometer van fahrenheit

„ gebruikt, zaamgefteld uit twee zeer aandoen-

lijke thermometers, eenen van kwik, en eenen

„ van wijngeest, op dezelfde fchaal; detzelver

„ bollen zijn van de grootte van eenen kersfan-

„ fteen.

,,
De thermometer ftond in de open lucht op

35 58°. Ik gong in de fteen -groeven ten 9« 10'

» bij
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31 bij Sla van te. terwijl ik verfcheiden galerijen

„ doorwandelde, hield ik den thermometer aan

„ het eind van mijne rotting aan een touwtjen

„ hangenden en zoo verre van mijn lighaam als

„ mij mogelijk was. Hij wees

ten 9» 14' . . .
. 52o

~ 9 23 . . . . 50
“

“9 • ... 49
°

•» Toen hong ik hem aan eene van de pijlaa-

»j ren van de fteen - groeve op de plaats
, door

33 den gids de Hel genoemd. Ik liet ’er denzel.

„ ven enige minuuten en ten 33 - ft0nd hij op

„ 48°, ten 9u 40' op 47i°.

„ Toen dompelde ik denzelven in eenen wa.

33 ter bak , door de droppelen
, die van het ge-

„ welf vallen, in eenen (Leen uitgehold: dit

5, water kwam mij voor van de waare getem-

„ perdheid van de Heen - groeve te moeten zijn

,

en deu thermometer te moeten beveiligen

„ voor allen voorbijgaanden invloed van de

„ warmte. Na 5 minuuten Hond die thermome*

„ ter op 47$ graaden.

,, Naar maate wij onzen weg vervolgden,

„ met den thermometer in de hand
, rees hij

„ tot op 48° cn bleef daarop Haan, fchoon wij

„ langzaamerhand de opening naderden, door

„ welke wij meenden uittegaan. Wij kwamen

3) ’er
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,, 'er ten tien tiuren uit , en de thermometer was

„ mi de open lucht zeer fchielijk tot op twee*

„ enzestig graaden gerezen.

,, Die 4? van mijnen thermometer met

„ wijngeest (want deezen gebruikte ik , omdat

55 hij gemaklijker te onderfcheiden is , vooral op

„ enigen afftand
, en bij het bleek licht van een

„ fakkel) koomen overeen met 48° van een

„ waaren kwik -thermometer van fahren-
5, heit en bij gevolg met 7A0

van denkwik-

„ thermometer van de luc, gemeenlijk ther-

j> mometer van reaumur genaamd. Naar-

5j dien nu de Heer de luc duidlijk bewezen

5> heeft dat de kwik - thermometer in de kelders

35 van het Obfervatorium te Parijs op 9^ (laat,

j, volgt daaruit dat de getemperdheki van de

3, Heen- groeven van Maastricht 25
0 kouder is

3, dan die van die kelders.

3, Dit verfchil noopte mij om, bij mijne t’huis

» komst , mijn thermometer allerzorgvuldigst en

33 door zeer naauwkeurige proeven natcgaan,

,, en deeze hebben mij getoond dat de

„ overeenkoomen met 48° van den waaren

3» kwik • thermometer.

„ In de maand Junij van het jaar 1790 her-

„ haalde ik dezelfde proeven
,

mij van dezelfde
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„ thermometers bedienende en ook nog van

„ eenen kwik-thermometer, van welken de $ol

,

„ die zeer klein was
,
geheel op zig zelve hong.

,, Ik gebruikte dezelfde voorzorgen; ik dom-

„ pelde den thermometer in denzelfden water-

„ bak, cn ik kreeg wederom 48° van fah»

,, ren heit, gelijk ik tien jaaren te vooren

„ had gekregen.” 5



Kaakbeen yaw eem onde/:<fnd xee-bjer, oTCvü&evu',
?‘aVi <

J'

A’ ^ojcobil, ^ ypefrx. ^a^a.m Aet^/aa-r.

faó'ïi -et'PVdre/i yavi J\£&&& -> 'Rltïll
.v/8o />?





den SINT PIETERS BERG. 79

KOP VAN EEN KROKODIL.

PLAAT IV.

Jlet was in eene van de galerijen van den

§c. Pieters Berg bij Maastricht, omtrent op den

atïtand van vijf honderd fchreden van den groo*

ten ingang, Plaat II, dat werklieden, die, in

het jaar 1770, bezig waren ’er fleenen uit te haa-

ien, op zes voeten hoogte in de groeve, het

overfchot ontdekten van den kop van een groot

dier
,
binnen in den fteenklomp zittende , dat hun

zeer merkwaerdig voorkwam.

Zij Icheidden uit met werken om den genees-

heer Ho ff man, die zedert langen tijd eene

verzameling maakte van alle de gegraaven voor-

werpen van den berg, van deeze ontdekking

kennis te geeven : men droeg zorg om hem te

waarfchuuwen zoo dikwijls men voorwerpen van

enig aanbelang vond; want deeze natuurkundi-

ge, met recht naijverig om de best bewaarde

voorwerpen te bezitten , beloonde de werklie-

den ,
die hem daardoor in ftrat Helden om zelf

die Hukken los te maaken , zeer edelmoedig.

Dat voorwerp
, het aanmerklijkst dat men tot

heden gevonden had, gaf den goeden hoffmaw

zeer
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zeer veel genoegen. Alle mogelijke voorzorgen

wierden genoomen om ’er deezen kop onge-

fchonden uit te krijgen
, en

, alzoo de Heen zeer

zagt is
,
gelukte dit niet dan door zeer veel zorg-

vuldigheid te gebruiken en door liet blok fteen.

van zeer verre te omringen, om eenen fteen-

klomp te krijgen, die llcrk genoeg ware door

zijne grootte en dikte. Niets evenaarde de

groote blijdfchap en het genoegen, dat deeze

Natuurkundige gevoelde, toen hij verfcheiden

dagen lang , met eigen handen , arbeidde om dit

blok los te maaken, het te verminderen, het

eene geregelde gedaante te geeven en het met

veel zorgvuldigheid en arbeid buiten de Heen-

groeven te brengen
,
om het als in triomph naar

zijn huis te voeren.

Maar deeze fraaie verovering in de Natuurlijke

Historie, die hem zoo veel blijdfchap gebaard

had, moest weldra een voorwerp van veel ver-

driet voor hem- worden.

Eender Kanuunikken van de ftad was eigenaar

van de oppervlakte van den grond
, onder wel-

ken de fteen - groeve lag, waarin de krokodil

ontdekt was. Die geestlijke, fchoon weinig

ftnaak in de natuurlijke historie hebbende, be-

dagt, op grond van eene leen -wet, het recht

van eigendom te beweeren op een voorwerp,

dat
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dat hem voorzecker met geen bet minste recht

toekwam, en dat niet kon vergeleken worden

met een fchat
, noch met eene goud- of zilver-

mijn; maar de groote uaam, welken dat fchoon

fttik verkreeg
, zettede het waerde bij , en dat

woord verleidde den kanunnik. Hoefman
verdedigde zijn recht moedig; de zaak wierd

ernstig ;
het kapittel kwam tusfchen beiden ; des-

zelfs krediet kreeg de overhand, en de arme

hof F man verloor zijnen krokodil en betaalde

de kosten. Men kan begrijpen hoe groot zijne

droefheid ware en welkeen’ tegenzin hij kreeg,

in diergelijke nafpeuringen
,

die voorheen zijn

genoegen uitmaakten. Men was hem de meeste

fraaie gegraaven voorwerpen van den St. Pieters

Berg verfchuldigd
, die de kabinetten van Hol-

land en Duitschland verderen
,
en in dat opzigt

heeft de Natuurlijke Historie hem groote ver-

plichting.

De kanunnik godin, de rechteren aan hunne
wroeging overlaatende om hun verkeerd vonnis,
wierd dan gelukkig en vreedzaam bezitter van

dit huk ,-eenig j tl zijne foort. Hij plaatfte het

als eene reliquie in eene groote glaazen kas én

zettede het in een klein lusthuis
, dat hij aan den

voet van den St. Pieters Berg bezat, De nieuws-

gierige en vreemdelingen wierden toegelaaten

om
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om het te zien ;
doch alzoo de Kanunnik, zijne

procedeer- geest daar gelaaten, een zeer goede

likkebroêr was , was de krokodil meer dan eens

getuige van de glaasjens, die ’er ter zijner eere

gedronken wierden ,
als men hem kwam bezig-

tigen; in dat ftnk was de Kanunnik mild,

en fchonk zijnen besten Rhijnfchen wijn in

volle ruimte.

De gerechtigheid, fchoon traag, koomt ein-

delijk met den tijd; het was den krokodil be-

fchoren nog eens van plaats te veranderen en

weldra ook van meester. De troepen van de

Franfche Republiek in het jaar 1795 de Oosten-

rijkers terug gedreven en het beleg voor Maas.

tricht gellaagdn hebbende, wierd het fort van

St. Pieter gebomdardeerd. Het lusthuis van den

Kanunnik Rond nabij het fort ,
en de Generaal

,

onderrigt zijnde dat de kop van den krokodil

’er in was, gaf den kanonniers terftond bevel

dit huis te fpaaren. Maar de Kanunnik,

niet minder voorzigtïg, en het ontzag van de

republikeinen voor zijn huis niet vermoedende,

deed zijnen krokodil in den nacht verhuizen,

en in de ftad op eene veilige plaats bren-

gen. Alles gong wel tot dat de ftad, zig niet

meer kunnende verdedigen, gedwongen was te

capituleereu. Maar zoo dra de Franfcheö bezit

^
' van>
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van de Had namen
, wierd ’er door den Volks*

vertegenwoordiger freicine aan degeeneu

,

die de ftliuilplaats van den krokodil ontdekken

zouden, eene belooning van zeshonderd fles-

fchen uitmuntenden wijn toegezegd, mits het

Huk voor alle befchadiging beveiligd wierde en

in goeden ftaat aankwamen

Deeze belofte had de gewenschte uitwerking*

Des anderen daags bragten twaalf granadiers den

krokodil in het huis van den Volks -vertegen-

woordiger, en niet alleen wierd de belooning

gegeeven
, maar men was billijker omtrent den

Kanunnik dan bij zelf jegens hoffman ge-

weest was ; want vooreerst verfchoonde men hem

van de oorlogs - last
,

die zijne medebroeders de

andere Kanunnik ken genoodzaakt waren te be-

taalen ,
en men kwam daarenboven overeen dat

dat fchoon ftuk van Natuurlijke Historie, beftemd

om naar Parijs gezonden te worden , aldaar door

geleerden zonde gewaardeerd worden , en dat

de waerde aan den eigenaar zoude betaald wor-

den. Het was jegens den armen hoffman
dat te wenfehen ware dat men die daad van
edelmoedigheid of liever rechtvaerdigheid hadde

kunnen uitoefenen; maar die geleerde was reeds

overleden ,
en zijne erfgenaamen waren niet meer

te Maastricht woonachtig.

F » Dit
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Dit naauwkeurig verhaal moet niet befchouwti

worden als niet te pas toornende bij de natuur-

lijke historie; want de krokodil van Maastricht

thans in het Mufeum te Parijs zijnde ,
verdienden

de oraftandigheden ,
die hem daar gebragt heb-

ben ,
wel gekend te worden ,

vooral als men in

aanmerking neemt dat deeze verovering, de

vrugt van de dapperheid der Franfche troepen

,

bewijst dat die uitmuntende foldaaten altoos de

gedenkftukken en alle voorwerpen ,
die op de

weetenfchappen betrekking hebben, heboen wee*

ten te waerdeeren en te ontzien, en zij heb-

ben zedert daizendmaaleri bewezen dat dezelfde

achting voor fraaie konsten hen altijd bezield

heeft, eene altoos gedenkwaerdige omltandigheid

in eenen zoo vreeslijken oorlog (a).

Bs-

Ik kan niet voorbij den Leezer het ongenoeg.

zaame, of liever het vaifche van deeze redeneering

van den fchnjvcr tc doen opmerken, ten einde ik

niet, door dezelve met fiilzwijgen voorbij te gaan, in

vermoeden geraake dezelve te beaamen , dat de ach-

tinp', die ik voor onze nationaale rechtbanken altoos

o-evoed heb, en mijn eerbied voor algemeene billijk-

heid met duldt. De fchnjver beflist hier
,
zonder ken-

nis van zaaken (en ik twijfel niet ook zonder ken-

nis van wetten cn costumen) uit de hoogte dat de

rechtbank, die in het gefchil tusfehen den Heer

HO ff man en den Kanunnik godin reent gefproo-

o keft
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Befchrijving van den hop van het dier.

Het blok ftecn ,, waarin de beenderen van dien

kop zitten, heeft vier voeten breedte, twee

voe-

ten heeft , een verkeerd vonnis hecfc geveld ,
en dat de

rechters aan wroegingen ten prooi zijn geworden

;

het zeldzaam ftuk kwam , volgens des Heeren faujas

magtfpreuk, den Heere hof f man toe.

Maar de gerechtigheid, fchoon traag, koomt, ein-

delijk , en wel in de perfoonen van Franfchc fot~

daaien! En welke gerechtigheid! Men fpeurt den

krokodil op, ontneemt hem den eigenaar, wien hij

bij een rechterlijk gewijsde is toegewezen, om hem

•— niet aan den onderftelden eigenaar of zijne erven

terug te geeven — maar om hemzig zelven toeteëige-

nen: het is waar, voor een’ zekeren prijs; maar welk een’

prijs ? Een van wegens de veroveraars zelve bepaald

,

en die, zoo ik meen, beftaan heeft in 20,000 Livres

aan asj/gnaaten, eenemunt, waar mede de republiek

ligtlijk mild kon zijn. Het is daarenboven bekend dat

niemand hukken van dien aart, die geene innerlijke

waerde hebben, waerderen kan; wijl zij zoo veel

waerdig zijn als de prijs, dien ’cr de eigenaar aan

hecht. De Ichrijver zou edelmoediger gehandeld heb-

ben met ronduit te zeggen , dat zijne landgenooten

alhier gebruik gemaakt hebben van het recht van ver-

overing, en zig, zonder ontzag voor bijzonderen ei-

gendom, ’er zig meester van gemaakt hebben, zonder

de zaak met drogredenen te bewimpelen.

Het befluit, dat hij uit het geval trekt, omtrent de

liefde van de Franfche foldaaten voor konsten en wee-

tenfehappen gaat ook niet door, alfchoon die zugt

F
3

. we-
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voeten , zes duimen hoogte en agt duimen dikte,

Deeze fteen was veel grooter, want hij woog

bij de zeshonderd ponden; maar alzoo hij naar

Parijs moest vervoerd worden , verminderde

men de grootte, zoo veel zulks doenlijk was zon-

der de fterkte te verzwakken ; men droeg zelfs

zorg om denzelven, ten einde de vervoering

gemaklijkcr te maaken en hem voor alle onge-

lukken te beveiligen, in een fterk houten raam

te knellen, dat door ijzeren bouten, die men

met fpijen kon aanhaaien, bijeen wierd gehou-

den , om den fteen in alle punten te houden en

te vatten, hetgeen volkoomen gelukte en dit

fraai ftuk ongefchonden te Parijs deed aankoo-

men, daar ieder het in het Mufeum van Na-

tuurlijke Historie kan bezigtigen.

De kaaken-bcenderen en andere beenderen,

welke in dien fteen gedeeltelijk bloot zijn, zijn

eer gegraaven beenderen dan verfteende; zij heb-

ben overeenkomst, wat hunnen toeftand be-

langt, dat is, door hunne kleur, hunne hard-

heid

wezenlijk waar zijn mogt. Maar de waarheid is dat

zij veel gefpaard, en veel vernield hebben. Welke ibl-

daaten zouden voor zeshonderd ilesfchen goeden wijn

niet veel doen? Ik twijfel niet of deeze en alle andere

Zouden ’er zeshonderd levende krokodillen voor van-

gen, indien z'j te vinden waren.

VEBTAAiEIU
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heid ca hun aanzien
, als men hier die uitdruk-

king gebruiken mag, met de gegraaven been-

deren, die men in de (leengroeven van Mont-

niartre bij Parijs vindt; maar die van Maastricht

zijn digter van zaamenwecfzel, meer vast, dcrzel ver

kleur is geelachtig bruin, donkerer en tegelijk

levendiger. De beenachtige wortel van de tan-

den is zwaar en is wat verfteend, het verglaasd

heeft van buiten een gedeelte van zijne polijs-

ting behouden; maar de breuk is aan dat ge»

deelte van den tand dof, fchoon zeer vast en

zeer fijn: de tijd heeft het, zonder het veran-

da d te hebben, egter broos genoeg gemaakt om

met weinig moeite verbrooken te worden.

Het geheel en de plaatfing van dien kop zou-

den in den eerften opflng kunnen doen denken

dat de kaakembeenderen ten naasten bij in hunne

natuurlijke plaatfing zijn; maar een nader on-

derzoek laat niet toe te twijfelen of hij heeft in

zijne eerde bewerktuiging de groot (le verwar,

ring ondergaan, de meeste beenderen zijn ver-

plaatst geworden
,
en zulks is ook niet te ver-

wonderen; want het dier natuurlijk of bij toe-

val geftorven zijnde, en zig op den bodem van

het water bevindende, is zijn vleesch de prooi

van verfiindende zee -dieren moeten worden, die

zijne fpieren hebben moeten ontblooten, door

F 4 de
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de (lukken
,

die zij eens gevat hadden
, naar alle

kanten te trekken, zoo ciat zij verfcheiden dee-

len van het lighaam moesten aflcheuren
5 laat ’er

vervolgens zand in groote menigte op de ver-

eenigde of verfpreide overblijfzelen van dat

groot dier zijn koomen nederzinken en ophoo-
pen

, dan zal men uitkomftcn hebben
, overeen-

komftig den tegenswoordigen ftaat der zaaken

,

en de ligging, waarin die beenderen geplaatst

zijn, in het midden van het verhard zand, waar-
uit de St. Pieters Berg beftaat.

Het is ook mogelijk, en deeze helling kan
ook aangenoomen worden

, dat het lijk van het

dier
, waarvan wij bier handelen

,
na zijn vleesch

verloren, en enigen tijd door het water gedreven
te hebben

, door de kracht van eenen fnellen

droom in het los zand is gevoerd onder (lukken
van fchildpadden en andere dieren

, die men
daar omtrent verzameld, en met menigten van
hoorns en (bhulpen van verfchillende (horten
veimengj vindt, die niet midden in zulk eene
verwarring hebben kunnen leeven en zig voort-

planten in eene zandoank van zoo groote dikte,

door de eene of andere groote verplaatfing door
malkanderen opeengehoopt.

1 • Als men de kaaken - beenderen van dien •

kop, hetzij in het oorfpronglijk (luk, hetzij

in
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in de afbeelding, die volmaakt naauwkeurig is

,

van vooren beziet, is dat, hetwelk zig van

boven vertoont een gebrooken ftuk van het kaak-

been , zeer wel bewaard in hetgeen ’er van ove-

rig is, van een voet, vier duimen en zes lijnen

lengte en vier duimen breedte ; het is met vier

dikke tanden gewapend, die wel bewaard zijn,

uit welker wortel een ander zeer zonderling

tweede ’ tandjen koomt, van welk op zijn tijd

gefprooken zal worden; daar ontbreeken aan

dat ftuk kaakbeen drie andere tanden, van welke

men de tand . kasfeu befpeurt.

2°. Onmiddelijk onder dat gebrooken kaak-

been, dat dwarsch op den fteen geplaatst is,

ziet men een tweede been van het bovenst kaak-

been, overlangs en als op zijne natuurlijke plaats

geplaatst, geheel en volkoomen wel bewaard,

uitgezonderd enige tanden, die gebrooken zijn.

Dat onderst kaakbeen heeft drie voeten negen

duimen lengte; deszelfs breedte is in het mid-

den vier duimen zes lijnen.

De tanden zijn veertien in getal. Het ver-

glaasd van de grootfte heeft twee duimen drie

lijnen lengte. Derzelver omtrek is aan den wor-

tel twee duimen en zeven lijnen. De lengte der

kleine hulp - tandjöns
,

in den wortel geplaatst,

is een duim en zes lijnen.

F 5 Al-
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Alle deeze laatfte vertoonen zig zoo duidlijk

niet, en Iaaten flechts eene min of meer groote

punt zien ; maar ik heb deeze maat bevonden

aan eenen der tweede tandjens, die geheel bloot

is, in eenen afgezonderden wortel, die buiten

de tand -kas is: men zal dien tand op eene der

plaaten gegraveerd vinden.

Men ziet zeer duidlijk
, op het geheel onderst

gedeelte van het kaakbeen , de kleine langwerpig

ronde gaatjens , die tot de inplanting der zenu-

wen dienen, elf in getal, op eene zelfde lijn

gefchikt, terwijl aan het eind van het been naar

den fmoel van het dier, de kleine inplantingen,

digter bij elkanderen ftaande en zeer vermenigd-

vuldigd zijnde, bijna de geheele oppervlakte

van dat gedeelte van het been beflaan in de

ruimte van omtrent tien duimen.

3°. Onmiddelijk onder het kaakbeen, waar-

van ik zoo even gewag gemaakt heb, is nog

een tweede , ten naasten bij van dezelfde gedaan-

te en grootte, maar wat minder wel bewaard;

men telt ’e? dertien tanden in, die zig vertoo-

nen ; de andere zijn door Hukken been bedekt

en verborgen. Ter zijde ziet men twee tanden

buiten hunne tand-kasfen geworpen, waarvan

de punten met elkanderen overeenkoomen.

4°. Een vierde been van het kaakbeen, dat

de
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de kaak volledig fchijnt te maaken ,
is overlangs

onder de andere geplaatst ,
maar wat diepst ,

ra

eene omgekeerde plaatfing ftrijdig met de ove-

rige; men telt ’er zeven tanden in, de andere

zijn verborgen.

g°. Daar is nog een krom been, aan dat van

IS!. 4. vastgehecht, en dat eene verlenging, van

het kaakbeen in het verhemelte van het dier

fchijnt te vormen; het is met verfcheiden tanden,

veel kleiner dan de andere ,
gewapend ,

hetgeen

camper heeft doen zeggen dat dat dier ver-

fcheiden tanden in het verhemelte moest heb-

ben : men onderfcheidt ’er vier , die zig zeer

duidlijk vertoonen ; het fchijnt dat ’er ten hoog-

den zes of zeven geweest zijn. Het verglaasd

van die kleine tandjens heeft dezelfde tint van

kleur als dat van de groote, maar zij zijn en-

kelvoudig, dat is, zij zijn ontbloot van die

tweede tandjens in den wortel, die de voornaa-

me tanden hebben.

Uit hetgeen wij gezegd hebben fchijnt het dat

de beenderen, die het kaakbeen van dat zon-

derling dier uitmaakten, meestendeels in het-

zelfde blok fteen bij elkanderen zitten
; wel niet

in hunne natuurlijke plaatfing, maar verplaatst

zijnde, gelijk natuurlijk gebeuren moest door

de oorzaaken, de het overfchot van dien kop,

i ten
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ten tijde van eene overftroomende omwente-
ling

, diep in het zand begraaven hebben. Naar-

dien egter een deezer kaak . beenderen volmaakt

wel bewaard is gebleven en deszclfs gedaante

het zeer wel kenbaar maakt, is hec mogelijk,

gelijk wij in het vervolg zullen doen zien,

naauwkeurige gevolgen te trekken omtrent de

grootte van dien kop en die van het dier; maar

wij zullen deeze beredeneering belpaaren tot die

afdeeling , waarin wij onderzoeken zullen of die

kop een onbekend zoogend water -dier hebbe
toebehoord , Ox aan eenen krokodil van eene
nieuwe foort, die van den krokodil van den Nijl

en van dien van den Ganges verfchilt.

Daar liggen ook enige wervelbeenderen, ver-

wardlijk met andere Hukken van been in het-

zelfde Heen -blok en op de kaak - beenderen van
het dier van Maastricht verfpreid

; men ziet ’er

ook twee echiniten , die ’er aan vast zijn, de
cent. van boven , ue andere van onderen te zien.

jDaar zal van die löort van zee -appelen gewag
gemaakt worden in de befchrijving van de ge-

graaven en verlleende hoorns en fchulpen
, die

men in den Sint Pieters Berg vindt.

KAAK-
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kaak -beenderen uit de ver-

zameling VAN TEYLER

TE HAARLEM.

PLAAT V.

^Xen vond in het jaar 1766 in den Sint Pie-

ters Berg eenen ontzagchelijken hoop astroïten

(gegraaven zee - Herren) madreporiten (gegraa.

ven madreporen) vermiculiten (gegraaven worm-

buizen) milleporiten (gegraaven niilleporen) met

veele gegraaven hoorns en fchulpen van verfchil-

lende foorten
;
men vond tegelijk , op honderd*

tagtig voeten diepte , de beenderen van de kaalt

van een onbekend dier.

De Luitenant Colonel dkouin, die zig

toen te Maastricht ophield, kogt het grootst ge-

deelte van die aanmerklijke gegraaven lighaamen

,

en onder andere
,
het groot blok fteen ,

dat de

beenderen van de kaak van het onbekend dier

bevattede. Deeze ontdekking maakte veel ge*

rugt onder de Natuurkundigen. Camper be-

gaf zig naar Maastricht om dat fraai huk te be-

zien ,
en kogt verfcheiden {tukken van kaak-been-

deren van dezelfde foort, die afzonderlijk ge-

vonden waren , maar die geene zoo groote groep

vorm-
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vormden ris die, welke de Luitenant Colonel

DROÜIN bezat.
»

De Heer mi o ui n verkogt in liet jaar 1784
zijne verzameling aan het kabinet van teyler
te Haarlem

, dat onder opzigt van den Heer
van marum ftond. Deeze bekwaame na-

tuurkundige heeft die rijke verzameling van ge-

graaven voorwerpen in de fraai (Ie orde ge.

bragt, zoo wel als de mineraalen, madreporen

en andere voorwerpen van natuurlijke historie,

fchei- en natuurkunde, die dat kabinet uitmaa-

ken. De kaak-beenderen van het dier van Maas-
fricht zullen altóós de bewondering van de lief.

hebbers der aardbefchrijving wekken. Ik heb
dezelve meeramlen met de grootlle belangnee-

ming befchouwd, en ik heb gemeend dezelve
hier in afbeelding te moeten geeven, opdat men
die zoude kunnen vergelijken met die van de
voorige plaat, en omdat zij enige leerzaame om-
handigheden bevatten

, die zij in het eerite kaak*
been niet zoo duidlijk vertoonen.

Het blok fteen van het Kabinet van Haarlem
bevat

,

onder enige afzonderlijke beenderen

,

drie groote beenderen vin de kaak.

x. Het aanmerkJijfcr, dat het middenst is,

heeft drie voeten, zes duimen, negen lijnen

lengte ; het vormde de regter zijde van het bo-

venst
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venst kaakbeen, van binnen gezien. Men on-

derfcheidt ’er negen groote tanden in met hunne

uitfteekende wortelen, waarvan vijf in hunne

volkoomenheid zijn, de andere zijn befchadig

Alzoo het dier, volgens het volledig gedeete

van een der kaakbeenderen van plaat IV er veer

tien moet hebben, ontbreeken ’er vier; ook is

het agterfte gedeelte vergaan.

Het is van belang aantemerken dat twee van

de best bewaarde tanden van dat ftuk kaak-been ,

in hunne wortelen, eenen van die kleine tweede

tandjens bloot vertoonen,' dat ’er uit fpruit, het-

welk dat dier bijzonder eigen is. De een deezer

tanden , de negende , als men van het eind van

het kaaken-been begint te tellen ,
is in het midden

van den wortel geplaatst en koomt in eene reate

lijn overeen met den grooten tand, terwijl de

andere, die de vierde is, zijn hulp-tandjen

heeft
,

dat aan het grondftuk van den wortel

naast de moeder- tand is uitgefchoten ,
hetwelk

bewijst, gelijk men nog meer bijzonder in het

vervolg zal zien, dat de natuur in de bewerk-

tuiging van die zonderlinge tanden geenen een-

vermigen gang gehouden heeft.

2 . Onder het kaakbeen, dat wij befchreven

hebben, is een ander, dat minder bewaard is

gebleven, dat maar één voet zeven duimen lengte

heeft

,
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heeft, ert maar twee randen, die geheel en in

goeden ftaat zijn; het; is de flinker zijde van het

bovenst kaakbeen.

3. Daar ligt nog een derde been van het kaak-

been met zés wel bewaarde tanden
, en een ze-

vende uit zijne tand -kas boven het ftuk, van het

kaakbeen N. 1 , dat midden in den fteen is : dat

ftuk is niet volledig en heeft maar een’ voet vier

duimen lengte.

Men ziet dat hier een vierde ftuk van het

kaak-been ontbreekt; maar dit ftuk is ’er niet

minder aanmerkenswaetdig om door zijne grootte

en door den goeden ftaat
, waarin het overige is

bewaard gebleven. Het dier fchijot van dezelfde

grootte te zijn geweest als dat, welks beenderen

thans in het Mufeum van Parijs zijn , die wij

op Plant IV afgebeeld en befchreven hebben. Men
ziet ook in het blok Van Haarlem enige tanden

en enige wervelbeenderen en andere beenderen,

die ’e.r als bij geval in verfpreid liggen.

Van ma rum heeft in de verhandelingen

van teylers Genoootfchap van 1790 eene

verhandeling over dien kop uitgegeeven
, van eene

fraaie afbeelding verzeld. Wij zullen daar meer

bijzonder van fpreeken, als wij zullen onderzoe-

ken aan welk dier die overblijfzelen van die zoo

buitengemeene gegraaven koppen mogen toebe-

hoord hebben.

B O*
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BOVENST regter kaakbeen uit

Het kabinet van camper.

PLAAT VI.

D it ftuk van een regter bovenst kaakbeen ,
op

twee derden van zijne natuurlijke grootte afge-

beeld
, is van een voet, elf lijnen lengte, en vijf

duimen breedte , van het grondftuk van het been

tot het einde van de tanden. Het is gegraveerd

Raar de oorfpronglijke tekening van p. cam-
per, die, in het jaar 1786 in de Philofophical

Tranfactions eene geleerde verhandeling geplaatst

heeft , waarin hij heeft zoeken te bewijzen dat

het dier van Maastricht een phiseter of Cachelot

van eene onbekende fuort, en geen krokodil

was.

Hij grondde zijn gevoelen voornamelijk op
het ftel tanden van dat dier , welker beenachtige

woiiel nog een klein tweede tandJen uitgeeft

dat hem met reden zeer zonderling toelcheen en

ook bij die van de krokodillen niet gevonden

word r
. Naardien nu dit fraai lluk van een kaak-

been, door een gelukkig toeval, de bewerktui-

ging van die dubbele tanden bloot legt en klaar

C aarf
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aan het oog vertoont, heeft camper gemeend

dezelve in het licht te moeten geeven.

Wij hebben reeds gewag gemaakt van die

kleine tandjens in de befchrijving van de kaak-

beenderen van Parijs, en van het kabinet van

teyler te Haarlem; dan alzoo men dezelve

in het ftuk van camper op eene zeer onder-

fcheiden wijze en in verfchillende plaatfingen

ziet, hebben wij gemeend dat dit kaakbeen hier

plaats moest vinden
, en met dés te meer reden ,

omdat ons voorneemen is.de Natuurkundigen inde

gelegenheid te hellen om zelve te beflisfen over

de vraag of de overblijfzelen van het dier
, in de

fieen - groeven van Maastricht gevonden, aan een

onbekend zoogend water -dier, of aan eenen kro-

kodil van eene nieuwe foort toebehoord hebben.

De beroemde camper, zoo verheven door

zijne groote kundigheden in de vergelijkende

ontleedkunde en in de dierkunde, grondde zig

op het bijzonder hel van tanden van dit dier,

om ftaande te houden dat het niet van het ge»

ilacht der krokodillen koude zijn. Het maakzei

van diezelfde tanden zal ons daarentegen tot

een teken dienen om het dier van Maastricht te

befehouwen als veel nader bij de krokodillen

koomende dan bij de phiseters of cachelotten of

enig ander zee- dier; maar alzoo de bewijzen >•

die
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die dit mijn gevoelen bevestigen, op het eind

van dit werk zijn ingelascht, daar bijzonderlijk

gehandeld wordt van de gegraaven en verfteendö

krokodillen, wijze ik den leezer derwaarts.

Naardien het egter de plicht van eenen man vair

goede trouw is, eerst de tegenwerpingen van

zijnen tegenpartijder te doen kennen , en die in

a’de hunne kracht dasrteftellen
, haast ik mij om

alhier te plaatfen hetgeen campêr gezegd

heeft omtrent de kaak - beenderen
, welke het

onderwerp van zijne verhandeling in de Philofa •

phcal Tranjattions uitmaaken.

s. Het geftel der tanden is zoo zonderling in

>> de gegraaven kaak- beenderen van het dier van

,, Maastricht, dat bet eene bijzondere befchrij-

„ ving verdient. Bij alle viervoetige dieren #

5, gelijk ook bij den menscli, vallen de tanden#
>, die de eerfte te voorfchijn koomen

, op eeneti

*» zekeren ouderdom uit, en te zelfden tijd

j, groeijen er nieuwe, hetzij boven, hetzij on-

’’ der, of ter zijde van de eerfte of uitvallende'

,, tanden, raaar in verfchillende tand - kasfen

;

„ de tanden wisfelen niet alle ; in het algemeen.

„ wisfelen ’er drie, als ’er zes, en twee, als ’er

si vijf zijn. De natuur is egter altijd daarin zig-

»» zclve niet gelijk. fe Heer j0Hn hv $s
Ss iEitj Lid van de Maatichappij

, heeft eenë
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natuurlijke historie der tanden gegeeven, zeer

belangrijk en zeer volledig, waarin alle. deeze

waarneemingen befchreven zijn.

„ Bij den krokodil veiTchijnen de tweede

,, tanden, als de kop van het dier twee voeten

„ lengte heeft, dat is, als hij een derde van

,,
zijnen gewoonen groei heeft verkregen. Als

„ zij te vroeg uitkóonien ,
voor de wisfel-

tand is uitgevallen , dringen zij door ter zij-

„ de van het been , daar zij den minsten weder-

„ (land ontmoeten Daar zijn voorbeelden van

„ deeze verfcheidenheid" in den kop van den

„ grooten krokodil, dia in mijne verzameling

„ berust («>
,,

Bij

Daar is onbetwistbaar dwaaling in hetgeen

camper hier zegt over de dubbele tanden der kro-

kodillen; liet is niet nodig dat zij een derde van bun-

nen wasdom verkregen hebben eer de tand dubbel

wordt, vooral bij den krokodil van Afia, welkers tan-

den vaTi dien van Afrika verfchillen. Ik heb tanden

van den krokodil van Afia, die jongen dieren hebben

toebehoord, en welker randen dubbel zijn ,
dat is te zeg-

gen in malkanderen ingekast. Het is mogelijk dat de

krokodil van den Wijl, die van eenc andere foort i s

dan die van den Ganges, die tweede tanden niet heeft

dan als de kop een derde van zijne grootte verkregen

heeft; maar dit zij zoo het wil, de dubbele tande”

van die dieren zijn geen teken dat de andere moe tel
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„ Bij alle viervoetige dieren wordt het verglaasd

5, van alle de vaste deden van den tand eerst

5» gevormd; het maakt eene holligheid ,
waarin

„ de beenachtige zelfftnndigheid bij blaadjens,

jj die de eene in de andere gekast worden,

* 3, wordt nedergezet, gelijk hun ter in het

3» boven aangehaalde werk bl. 92 beeft aange-

j> merkt. Na het verglaasd kcomt de wortel,

3> die op dezelfde wijze gevuld wordt tot dat

33 de tand lang genoeg is om door het tand*

33 vleesch heen te dringen.

33 Maar in de gegraaven kaak beenderen van

33 Maastricht ziet men een klein tweede tan djen

3, met zijn verglaasd en zijnen vasten wortel- te-

?> gMijk binnen in den cerften of wisfel-tand

3 >

uitvallen, want men vindt die bij de oudfle krokodil-

len zoo wel als bij de volwasfene; het is een bijzonder

kenmerk, dat de natuur, onuitputlijk in haare gedaan-
ten

, aan die dieren heeft willen gceven. Te vergecfsch
Zouden zij , die de natuur altoos oogmerken tocfchrij-

ven, zeggen dat de tweede tand beftemd is om de

plaats des eerlten te vervullen
,

als ’er een ongeluk aan

denzelven gebeurd; want als zij de gedaante en het

maakzel van die dubbele tanden aandachtig willen on-

derzoeken zullen zij
,
geloof ik , overtuigd zijn dat

een ongeluk bezwaarlijk den eenen zoude kunnen
fchenden zonder den anderen te breeken.

G a
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,, zelven gevormd. Dat klein tandjen fchijnt,

9,
terwijl het blijft groeijen

, langzamerhand in

„ de beenachtige wortels van den 'eerlten tand

„ in te booren; maar wat wordt ’cr eindelijk

„ van deezen ? en hoe vak hij uit ? Dit ben ik

3, niet in ftaat te gisfen. Ik heb 'er eenen in

j, mijne verzameling, waarvan de tweede tand

,, geheel gevormd is in het midden en in de zelf

„ Jlandigheid van dtn eerfcen (a). Philof. 'J'ranf

j, 1786.” Verhandeling van camper iu het

Engelsch gefchreven.

Qaj Een kenmerk dat volkoomen op liet gedacht

der krokodillen past.

ELF



/as
7>

.Mc

uvm.r Tan 7?z& e&axd&rc’ïi or&r-een&oom&n uit7

7&/?cf ?v<' yc’/c

&
Zv MAASTJtXCST.





DE N SINT PIETERS BERG. 103

Hoogte . • • 1

Hikte ... 0 ^

Deze elf wervelbeenderen liggen zonder orde

in den fteen ,
daar zij zig aan verfchillende zijden

vertoonen ;
zij zijn vooruitfteekende en zonder

enig vreemd lighaam: de geledingen zijn duidlijk,

zoo aan Iraaren hollen als aan haaren bollen kant.

Verfcheiden vertoonen eene opening voor het

ruggemerg, en alle hebben zij hunne rolronde

uitfteekzels zeer lang en in eene punt eindigende.

Middellijn van de wervelbeenderen 2 duim 6 lijn.

Lengte van de best bewaarde uit-

fteekzelen . . 8 6

Dit fraai (luk is uit de verzameling van hoff-
m ank gekoomen

; het ligt thans in het Mufeum

te Parijs.

/

elf wervelbeenderen.

PLAAT VUL

2, voet 6 duim.

i 6
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NEGEN WERVELBEENDEREN;, DIE
AAN ELKANDEREN PASSEN.

/
'

PLAAT VII^

Lengte van den Steen i voet i duim i lijn.

Hoogte . , i 20
Dikte . ,056
Middellijn van de groote

wervelbeenderen .020
Middellijn van de andere 016
De uitfteekzels zijn lang,

rolrond en als geleed
; de

grootfte zijn van 049
Deeze uitfteekzels zijn twee in getal, behalven

dat ’er een was , die in den fteen verborgen was.

Men ziet aan hunne plaatfing en hunne overeen»

komst met elkanderen dat zij eenzelfde dier toe-

behoord hebben. Zij hebben geene openiug voor

het ruggemerg.

Dit ftuk , dat thans in het Mufeum te Parijs

ligt , is uit het Kabinet van louvain gekoo-

men
,

die het van Maastricht had.
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AGT WERVELBEENDEREN, DIE

BIJNA DRIEHOEKIG ZIJN.

PLAAT IX.

t~Ioogte van den Steen o voet 10 duim o lijn,

Breedte • • 1 2
,

G
.

Dikte . . o 5 6

Middellijn van de wervel-

beenderen . . O 2 2

Lengte van de grootfte uit-

fteekzels . . o 3 ^

Lengte van de zijdelingfche

uitfteekzels . 019
Deeze wervelbeenderen verfchillen van die,

welke op de Plaaten VII en VIII zijn afgebeeld

daarin dat derzelver gedaante bijna driehoekig is

,

dat derzelver uitfteekzels, drie in getal, ongelijk

zijn ; die uitfteekzels hebben zelve de gedaante

van eenen langvverpigen driehoek , eene opening

voor het ruggemerg en eene kleine ronde uitftee-

kende beenachtige verhevenheid tusfchen de zij-

delingfche uitfteekzels.

Dit ftuk is in het nationaal Mufeura en koorat

van Maastricht uit het Kabinet van roux.

G 5
> SCHOU-
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SCHOUDERBLAD.
D tl

PLAAT XL

H< engte van den Steen i voet 3 duim 6 lijn.

Breedte . . o

Dikte ... o

Lengte van het Schouderblad 1

Middellijn van het hoofd van

het Been . . 0

Breedte van het Been naar het

eind van het Blad * o 5 o

Dit gegraaven Schouderblad is zeer wel bewaard

gebleven, heeft overeenkomst met een Schouder-

blad van den Krokodil en misleiden nog meer met

een been van het bekken van ecne groote Schild-

pad. Wij zullen in het Arrijkel over de Kroko-

dillen weder op dit onderwerp koomen.

Het wordt in het Mufeum te Parijs gevonden

en koomt van Maastricht uit het Kabinet van

ROUX.
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VAN DE SCHILDPADDEN UIT DEN

SINT PIETERS BERG,

EN VAN DIE, WELKE MEN OP AN-

DERE PLAATSEN Ol’GEGRAA-

VEN) OF VERSTEEND GE-

VONDEN HEEFT.

M„ heeft op verfehillende tijden in den vas-

ten Heen , waaruit de St. Pieters öerg beftaat,

groote Zee- Schildpadden , of liever de fchilden,

waarmede zij bedekt geweest zijn
,

gelijk ook

de wervel- en andere beenderen van die dieren

gevonden.

Het fchild, dat het lijf van deeze fchildpad-

den bedekte, uit een zaamenftel van verfchei-

den Hukken beftaande, heeft noodwendig ver-

anderingen moeten ondergaan, hetzij door den

tijd
, hetzij door de uitwerkzelen der ftroo-

men , die de overblijfzelen deezer tweellachtige

dieren midden in het half vetfteend zand, waar-

in men die thans vindt ,
en welke de zee zedert

onheuglijke tijden heeft verlaaten , zonder orde

onder malkandcren hebben opgehoopt.

Ondertusfchen zijn door enige bijzondere om-

ftandigheden verfcheiden fchilden
, die einzen

die-
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dieren tot (chaal gediend hebben
, minder be-

fchadigd geworden
, en men vindt ’er die vrij

aanmerk lijk bewaard zijn gebleven , welke nog
aan het (leenachtig zand

, waarin zij begraaven
geweest zijn

, vast zitten. Zij zijn zoo wel
bewaard, dat de kenmerken, die nov overi'r

zijn, voldoende zijn om deeze Ichildpadden

,

zoo niet tot bekende foorten
, ten minden tot

ondeifoheiden geflachtcn t'luiis te brengen.

Naardien het bovenst (chilJ, dat als een ge-
welf gevormd is , fterker is dan de on derfee dee-
jen , waarop het lighaam van het dier droeg

,

is ook dat bovenst fchild altoos ia den besten

Haat
j het gebeurt zelfs zeer zeiden dat men

het onderst gedeelte anders dan in (lukken
vindt.

De oplettendheid van hoffma nn om niets

te Inaten ont(happen van hetgeen men in de
ileen-groeven van den St. Pieters Berg, gelijk ook
van andere bergen, in den omtrek van Maas-
tricht

, vindt, de aanmoedigingen, die hij den
arbeiders gat, hebben de natuurlijke historie

verrijkt met het grootst gedeelte der aanroer.

kenswaerdige (lukken
, welke uit die groeven

gehaald zijn, en vooral met de Ichildpadden ,

waartoe veel zorgvuldigheid en geduld nodig
h as , zo'4 men die ’er zoo uithaaleu dat men

' dg-
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dezelve minst mogelijk befchadigde ,
dat hem

evenwel gelukt is.

Camper zegt ons in eene verhandeling

,

in de Philofophical Tranfaciions in het Jaar

1736 gedrukt , welke ik reeds aai -gehaald heb

omtrent de krokodillen ,
dat hij vcrfchei^en (luk-

ken bezit, die uit de fteengroeven van Maas-

tricht gehaald zijn en die onwederfpreeklijk aan

fchildpadden toebehoord hebben.

„ lk bezit (zegt die beroemde ontleedkun-

„ dige; den geheelen rug van eene fchildpad,

,, vier voeten lang en zes duimen breed, aan

„ de randen wat befehadigd, met een vrij groot

„ Huk van, eene andere fcbildpad ,
heiden van

„ dezelfde plaats (den St. Pieters Berg). Ik

,, zal nog fprecken van een ander Buk van aii-

„ derhalven voet lengte en omtrent zes duimen

„ breedte, omdat het het voorde gedeelte van

„ het fchild van eene zeer groote fcbildpad

„ bevat. De Heer hunter bezit in zijne

kostbaare verzameling een diergelijk been, mt

„ deuzelfden berg gehaald, maar dat hem cn-

,, der eenen anderen nanm gezonden is; ik ben

„ overtuigd dat het eene fcbildpad heelt toe»

„ behoord. Ik heb een diergelijk, maar zoo»

„ danig in den Heen geplaatst , dat het binnen-

,, Be bloot ligt, dat volmaakt overeenkoomt met

hetj»
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„ het binnenfle van datzelfde deel , in den

„ rug van eenc groote fchildpad
, -die ik te

5, Londen door de zorg van den Heer sHel>
5 ,
don heb bekoojnen. Ik bezit ook nog het

„ onderst kaakbeen van eene groote fchildpad
*

s, waarvan de takken, fehoon zij niet volledig

» zijn , zeven duimen lengte hebben
,

en zes

j, duimen van elkanderen af(laan
; derzelver dik-

„ te is een en een vierde duim.

„ Alle deeze (lukken bewijzen hoe veele been-

35 deren van fchildpadden ’er onder de gegraaven

3,
beenderen van den St. Pieiers Berg gevonden

„ worden”. Giifingen omtrent de verfleeningen
,

in den St. Vleten Berg bij Maastricht gevonden ,

door p. CAMPER.
De fchildpadden

, van welke camper in

deeze verhandeling gewag maakt , kwamen uit

H o F F M a n n s verzameling.O

Een derde fchild van eene groote fchildpad

,

uit den St. Pieters Berg- gehaald, was in bezit

van den Heer preston, een Ier, kanunnik

te Luik, daar hij eene verzameling van natuur-

lijke historie gemaakt had. Die fchildpad is ge-

graveerd in de groote verzameling van natuur-

lijke historie, in afgezette plasten, uitgegeeven

door den onvermoeiden en algemeen kundigen

isccHoz, en, alzoo de plaat gegraveerd is naar

eene
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eene zeer naaitwkeurige tekening, door den Heer

preston geleverd, kan men ’ct op vertrou-

wen, en wij wijzen den leezer daar henen. Dit

ftuk koomt overeen in: hoogte, die aarnncrklijk

is ,, en. in breedte, die meer en méér afneemt,,

met eene der fchildpadden ,
welke camper

bezit.

Men heeft zig indedaad moeten verwonde-

ren, toen men de aangehaalde befclinjving van

dien beroemden ontleedkundige las ,
te zien dat

Hij den geiteden rug van eene van zijné, gegraa-

Ven fchildpadden vier voeten lengte en zes dui-

men breedte toefchrijft ,
terwijl hij er bijvoegc

dat zij aan den rand wat befchadigd is,. Deeze

onevenredigheid van lengte met de breedte is

zeer groot; maar de naauwgezette naamvkeurig-

heid van camper fchijnt hier bevestigd te

wezen door de afmeetingen van de fchildpad

,

welke de kanunnik preston bezit, die van

dezelfde plaats afkomftig is
;
want de; fchaal

,

welke naast de plaat is , die volgens eene teke-

ning , door hem gezonden ,
gegraveerd is

,

brengt dezelve tot vier voeten en drie duimen

lengte op negen duimen middelbaare breedte
,

• hetwelk haar zeer veel naar de eerfle doet ge»

lijken.

Zij zijn voor het overige beiden van dezelf-
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de fbort en behooren tot een bijzonder gedacht,

dat tot geerte der loevende fchildpadden
, welke

men tot nog toe kent , kan t’huis gebragt wor-

den, gelijk men zien kan in de hier nevens

gaande belchrijving van de drie fchildpadden,

uit dezelfde plaats opgedolven
, welke zig in

het Mufeum van de Natuurlijke Historie te Pa-

rijs bevonden.

Die van den Heer preston, welke
,
fchoon

’er enige brokken af zijn , eene van de volle»

digfte fchijnt te zijn
, is aanmerklijk door dat

de voornaamHe Hukken, uit welke zij beflaat,

in goeden Haat zijn , en men dezelve tellen

kan
,
bijzonderlijk die

, welke het fchild en het

gedeelte, dat overlangs in het midden ligt,

vormen.

Dat gedeelte
, hetwelk men enigermaate met

de ruggeftreng van dat groot opgegraaven fchild

kan vergelijken
, is verdeeld in elf wel onder-

fcheiden Hukken of plaaten
, aan elkanderen ge-

voegd door middel van Poorten van getande

naaden
,

gelijk die van de beenderen van ’s men»

fchen herfenpan. Die midden - plaaten zijn zel-

ve door diergelijke zijdelingfche naaden ver-

bonden aan twee reien andere Hukken, die zig

in de geheele lengte van het fchild van die

fduldpad verlengen-

Als
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Als men de plaaten van het midden tot elf

brengt , dan begrijpt men ’er ook onder het bo-

Venfte gedeelte dat digts aan de plaats ligt, daar

de kop van het dier moest zijn , en het onder-

re, dat is, dat het digts bij den ftaert was.

Die twee deelen , die in maakzel van de andere"

Verfchillen, bewijzen dat dit groot fchildpad-

fchild geheel is, en brengen ons ten zelfden tijd

Op den weg om te leeren dat de fchildpad-

den van diergelijke foorten, in den St. Pieters

Berg gevonden , om volledig te zijn , moeten

beftaan uit negen plaaten
, in de lijn van het

bidden aan elkanderen gevoegd , zonder ’er het

bovenst gedeelte, noch het ftuk van het eind

bijterekenen, hetwelk in het geheel elf hukken

op die zelfde lijn uitmaakt.

Dat bovenst gedeelte is gevormd in de ge-

daante van eene ring -kraag met eene verlenging'

ter wederzijde van de uitranding, of, om mij

klaarer uittedrukken , dat gedeelte gelijkt vrij

Vvel naar het bovenlle van een borst- harnas y
dat met een voor- arm zoude voorzien zijn

en kondigt aan dat de voorfte pooten ,
of liever

de vinnen van die zee - fchildpadden ,
gedeelte-

lijk bedekt waren met fchubben , die aan het

Ichild waren vastgehecht, hetgeen onbetwist-

baar een voornaam kenmerk ukmaakt
,

zeer ge-

H fchikt
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fchikt om een bijzonder geflaclit te vormen,

dat op alle fchildpadden toepaslijk is, welker

armen aldus met een harnas zouden gewapend

zijn : het is waar dat tot den huidigen dag nog

geene der leevende fchildpadden, die wij ken-

nen, ons dat kenmerk vertoond heeft; maar wat

ligt daaraan gelegen ? het feit is niet te min zee*

ker, en zoo dit geflacht niet verloren is ,
leeft

het misfchien in zeeën , die weinig bevaaren

worden
,
gelijk die , welke de uitgeftrekte kusten

van Nieuw - Holland helpoelen , of in andere

zeeën ,
die men nog niet bevaaren , of welke

men Hechts ter loops overkruisd heeft.

Daar zijn nog drie andere fchildpadden van

hetzelfde geflacht in het Mufeum van Natuur-

lijke Historie te Parijs voor handen ; zij zijn ge-

koomen uit het Kabinet van roux te Maastricht,

die dezelve uit de nalaatenfchap van hoffmanN
bekoomen had. Als men deeze bij die uit het

Kabinet van camper optelt , en bij die van

den kanunnik preston, zal men zes fchild-

padden hebben , die uit den St. Pieters Berg ge-

haald zijn. Het is ongetwijfeld zeer waarfchijn*

lijk dat men ’er nog een grooter aantal in oude

tijden gevonden hebbe, dat is, voor dat de leer-

gierigheid die foorten van voorwerpen deed ver-

zamelen
, en ik moet hier ook aanmerken dat ik

hier
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hier niet bij rekene dat groot aantal wervel-

beenderen
, en andere beenderen van ichildpad-

den, in de verzamelingen van Parijs, Londen,

Haarlem, en in de kabinetten van camper,
h u n t e r en andere bewaard wordende , die

uit dezelfde (leen - groeven gehaald zijn, omdat

ons voorneemen was flechts hier datgeene te

doen kennen , dat zeer juist en zeer Hei-

lig was. ’•>

Enige Natuurkundigen hadden verkeerdlijk

het beftaan van gegraaven fchildpadden ontkend;

de feiten, welke wij hier bijgebragt hebben,

TOet opzigt tot die
, welke in de Heen - groeven

Van den St. Pieters Berg gevonden zijn ,
zijn

zonder tegenfpraak gefchikt om alle twijfelin-

gen deswegens weg te neemen, wijl ieder in

de gelegenheid is om die, welke in het Mufeum

van Natuurlijke Historie bewaard worden, en

die nog aan de eene zijde aan het kalkachtig zand,

waarin zij ontdekt zijn ,
vastzitten ,

te bezien ; dan

alzoo wij hier ovpr ppn voorwerp, zeer belang-

rijk voor de kennis van den aardbol, handelen , zal

de leezer misfchien niet ongaerne enige feiten bij

elkanderen verzameld zien, die natuurlijk alhier

haare plaats moeten vinden , naardien zij ons

leeren dat de St. Pieters Berg niet de eenigfte

plaats is, daar men waare fchildpadden gevon-

H a den
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den heeft, die door de uitwerkzelen van eene

of andere aloude omwenteling in de aarde of

in den fchoot der bergen begraaven waren.

Paulus boc cone leert ons in zijn boek»

den tijtel voerende Kabinet van natuurkunde en

Proeven dat men te Maltha een venieend fchiid

van eene fchildpad gevonden heeft (a).

- Gesner maakt in zijne Verhandeling over

de verjleeningen gewag van het bovenst fchiid

van eene water-fchildpad, in eene groeve van

gruiszand in den omtrek van de ftad Berlijn ge-

bonden (T).

: Dezelfde fchfijver fpreekt ook van eene ver-

ileende fchildpad
, in eene lei van Glaris ge-

vonden, die in' het Kabinet van den Hqer zot-

ler was (c). Deeze laatfte fchildpad is door

knorr in plaat uitgegeeven (d).

Men ziet onder de verfteeningen van het ka-

binet van Dresden een Huk van een fchiid eener

r fchild-

. (a') Paul boccome, Muf. di fijica et d'expe-

rienza
,
pag. 181.

(b) Gesner de Pairificalis , in 8 vo, p. 66.

Qc) Ibid. p. 84 .

Natuurl. Hist. der vcrfteeningen of uitvoerige

afbeelding cn befchrijving van verlteende zaaJten, die

tot heden op den aardbodem zijn ontdekt, aangevan-

gen door g. w. knorr, vervolgd door s, g. J*

:WA lcu » vertaald doo^ houttuin, Atnft. 1773*

I. D. PI, XXXIV.
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Fchildpadde van zeventien duimen lengte , vijf

duimen breedte van boven , en vier duimen van

onderen
; het wierd in het jaar 1734 in de

gragten van Leipfich bij de Hallepoort gevonr
den (a). ,

t

Paulus de lamanon, die ijverige na-

tuurkundige, die de weetenfdiap zulke groots

diefiften zoude gedaan hebben ,
ware hij niet op

den rampfpoedigen togt van la peyrousb
gefneuveld, is de eerde geweest, die, in eene

Zeer goede verhandeling
,

ten tijtel voerende

;

Verhandeling over den aart en de ligging van de

beenderen t te Aix in Provence in het hart vaa

een rots-Jleen gevonden (i), gefchreven heefi:

dat ’er wezenlijke fchildpadden waren onder die

beenderen, welke men in dien rots- (leen vindt.

55 De lighaamen
, welke men voor menfcben-

5> hoofden heeft aangezien, hebben, zegt la-
3, Man on, ’er ten naasten bij de grootte van;

j, maar zij verfchillen 'er geheel van in gedaante

*> en maakzel ; het zijn ook geene kernen van

„ nautilusfen of ammons - hoornen ( gelijk

„ GUET-
OO Gemcinnützige ^ibhandlungen , von

j
o a n t i-

Tius, l Th.
j>. 294.

(ƒ) Memoire fur la nature et la pofiiion da
9*femens trouvés d cutr en Provence , dans le c-ueus'

d'un rocher,
‘

' *'*• --

'

H 3
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j,
guettard gegist had), maar waare ver-

„ fieende fchildpadden , en men kan ’cr niet aan

„ twijfelen als men dezelve Hechts met aandacht

„ befchouwt. Ik heb die, waarvan ik de af-

,, bedding geef, in mijne verzameling: men

j, ziet ’er de twee openingen aan, waardoor het

,, dier zijn’ kop, fchouderen en armen, poo*

,, ten en ftaert ftak; het onderltc van het har*

,, nas is plat en eerst verdeeld in vier deden,

„ die elkanderen met regte hoeken doorfnijdetr

„ en die door maden vereenigd zijn. Men

,, ziet nog aan de twee openingen, en ook Op

„ het onderst fchild, twee kleine flukjens, die

,, aan de andere vast zijn ,
en op een van welke

„ eene kleine holte is , waaruit waarfchijnlijk

„ een der banden kwam ,
die het dier aan zijn

,, harnas of fchild vastgehecht hielden. De

,,
overeenkomst van dat fchild met dat van de

„ leevende fchildpadden zou niet volmaakter

,, kunnen zijn. Van elke zijde koomen vijf

„ plaaten , die dienen om het bovenfle van het

,, fchild met het onderfte te vereenigen ;
zij

„ zijn omgekromd en te zaamen verbonden door

,, naaden, gelijk ook met het onderst fchild;

,, zij hebben zeven of agt lijnen breedte en

5, meer dan anderhalven duim lengte; andere

,, breeder platten, en die zig omkrommen tot



DEN SINT PIETERS BERG. 11$

„ het hoogde gedeelte van het fchild, fluiten

„ in deeze. De plaats van de vereeniging der

j, hovende en onderfle plaaten onderfcheidt men
door eene zeer duidlijke naad: men ziet ’er

» aan elke zijde vier kleine holletjens, daar

>> de banden van het dier waren. Daar zijn

3, aan elke zijde agt van die plaaten. Zij zijn

53 zeer omgekromd en eindigen aan kleine ftuk-

j> jens, die overlangs geplaatst, en door eene

» vrij diepe groef gefcheiden zijn. Die fl.uk-

j, ken zijn, om zoo te fpreeken, de fleutel van

jj het gewelf. Het zal niet onnut zijn aante.

j> merken dat die plaaten over haare geheele

» lengte niet van dezelfde breedte zijn ; zij

5, Ioopen al fmaller, en fluiten in elkanderen,

„ zoo dat ’er op een grondftuk eene punt

»j volgt, en zoo vervolgens. Alle de plaaten

33 en naaden vertoonen zig in de verfteende

33 fchildpad niet dan wanneer men het ovcrfchot

33 van het fchild ’er heeft afgeligt
, dat krijt-

33 achtig is, gelijk alle de beenderen dier groeve.

,, De Hof van den rotsfteen heeft, toen zij

„ nog zagt was, de plaats van het dier inge.

»> noomen, en heeft eene kern gevormd, waar-

»3 op men alle de deelen van het fchild duid.

3, lijk onderfcheidt. Dus ziet men ook op de

*3 kernen van de zee- egels de indrukzelen der
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j,
tepels. De (lukken van het fchüd waren op

n deeze kern niet menigvuldig genoeg om over

,,
derzelver buitende gedaante te oordeelen.

„ Men heeft aan onze fchildpadden kunnen op*

„ merken , dat het binnenfle van het fchild niet

j,
verdeeld isj, gelijk het buitende. Alle de naa-

j, den
,

die men van binnen ziet ,
vertoonen

„ zig meestentijds van buiten , maar daar is van

,, buiten een groot getal zeer duidlijke groeven

3, die zeshoekige figuuren vormen, welke niet

3, tot van binnen doordringen. Het is zelfs alleen

„ de groote dwarfchc groeve die met eene in*

„ wendige naad overeenkoomr. De Heer de
„la tour. d’aigve heeft ’er zedert Ian*

„ gen tijd eene in zijn kabinet ,
en een kundig

,, natuurkenner zijnde, heeft hij die niet aan*

,,
gezien voor een menfehen hoofd ; hij is zelfs

„ de eerde geweest , die haar haaren waareu

„ naam gegeeven heeft. Ik liet die, welke ik

„ bezit, aan den Heer adanson zien bij

,,
zijne doorreis door Aix, en hij zeide mij

„ terftond dat dat lighaam eene verdoende fchild*

„ pad was; hij voegde ’er bij dat hij niet ge*

„ loofde dat het eene zee - fchildpad ware. Die

„ verdoende fchildpad
,

in de tekening tot een

„.derde van de grootte verkleind, heeft bij de

„ zeven duimen -hoogte op eene breedte van
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5,
zes duimen aan haar grondft.uk : men kent

,,
geene leevende fchildpad, wier bolrondheid

,) zoo groot is , en zij fchijnt onder die dieren

5 ,
te behooren

, waarvan de leevende wederga-

,, den niet meer behaan. Men kan haar dan

,, noemen Chelonelithes aquenfis anomites maxime

55 arcuatus . Men heeft nergens in Frankrijk

)5 verheeningen van dien aart gevonden” (a).

Men ziet indedaad duidlijk in de drie afbeel-

dingen , door lama non agter zijne verhan-

deling gegeeven
,
dat de verheer.de fchildpadden ,

in den omtrek van de had Aix gevonden , niet

kunnen t’iruis gebragt worden tot eene van die,

welke wy kennen; waarom ik gemeend heb dat

de befchrijving van deeze foort van fchildpad

,

uit de verhandeling van lamanon getrok-

ken, wel verdiende hier ingelascht te worden,

opdat men, om zoo te fpreeken ,
met hetzelfde

opflag van het oog alles zoude kunnen zien

dat men niet naauwkcurigheid weet omtrent de

gegraaven of yerheende fchildpadden.

Daar tmjtt mij nog overig iets te zeggen van

die, van welke f. h. rurtin gewag maakt

in

(a) Journal de Phyfique et d'hifloire naturelle

Tom. XP7. p. 468 , daar men agter de verhandeling

de afbeelding van die fchildpad ziet.

H 5
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in zijne Oryctographie de Bruxelles
,
en die iri

kalkachtige fteenen in den omtrek van Mels-

broeck gevonden zijn (a). Die natuurkundige

heeft het fchild van eene dier fchildpadden , van

binnen gezien, laaten graveeren, en afzetten;

maar die afbeelding zou naauwkeuriger hebben

kunnen zijn; want het oorlpronglijk ftuk heeft

veel beter zijne kenmerken dan de afbeelding,

en de fchildpadden van Melsbroek zijn zeer wel

bewaard gebleven.

Voor het werk van burtin in het licht

kwam , hnd b u c h o z in zijne afgezette ver-

zameling dezelfde fchildpad uitgegeeven, waar-

van

Ca) Oryctographie de Bruxelles, ou Description

des ƒosfiles tant naturels qu'accidentels , découverts

jusqu’a ce jour dans les emirons de cette ville,

par francois xAviER burtin, 1784, in folio

met gekleurde plaaten. Men kan deeze fchildpad,

en alle de voorwerpen, waarnaar de Heer burtin
zijn fraai werk heeft opgefteld en de afbeeldingen

laaten rnaaken
, ook vinden in het Mufeum van Na-

tuurlijke Historie te Parijs, alzoo de Schrijver van het

werk, dat ik vertaal, die gantfche verzameling, welke

men den Heer burtin, heeft afgenoomen , voor de

republiek naar Parijs heeft opgezonden, daar zij tot

verlichting der geleerde waereld in de nationaale ver-

zameling geplaatst is.

VERTA AI-ER.
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van de Brusfelfche natuurkundige hem had toe-

gelaaten eene tekening te raaaken.

Het Mufeum van Parijs bezit thans drie van

die fchildpadden van Melsbroeck, waarvan eene

met het onderst fchild ;
men zal bezwaarlijk

ftukken vinden, die zoo wel zijn bewaard ge-

bleven als deeze.

De eerfte, die in de verzameling het Nom-

.

mer I draagt, heeft veertien duimen lengte en

twaalf duimen breedte ;
het is hol ,

omdat men

het fchild van binnen ziet, terwijl het bovenst

gedeelte van hetzelve in den Heen vast zit. Men

onderfcheidt volmaakt de geheels bewerktuiging

van het inwendige van dit fchild; men telt er

agt beenachtige ribben aan elke zijde , en zij

zijn vast en uitfteekende. Alle de ftukken , die

de middenlijn vormen , of liever die reeks van

plaaten
,

die in malkanderen fluiten en als tot

fleutels van het gewelf dienen , zijn zeer onder-

fcheidenlijk te zien, en derzelver getande naa.

den zijn wel bewaard gebleven, eveu als alle de

zijde - plaaten. Burtin heeft zig bedrogen

toen hij fchreef dat het fchild fpatachtig van

aart is , want alles is integendeel beenachtig en

gelijkt in kleur naar de gegraaven lighaamen, die

men in de gyps- groeven van Montmartre bij Pa-

rijs vindt- De ftof is Hechts harder
, of liever

min.
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minder brokkelig, en wat drooger en hobbelige?

op het gevoel. Dus is het fchild van de fchikl-

padden van Melsbroeck
, fèhoon in eenen graauw»

achtigen kalk • ileen zittende
, wel een gegraa-

ven , maar geen verfteend fchild.

Maar dat het merkwaardigst in die fchildpad-

den is
, is dat men derzelver foort kan bepaa*

len en dat zij tot de gemeene zee-fchildpad

behooren, en dus tot die, welke een zoo ge*

zond en aangenaam voedzel verfchafc. Men
v/eet dat die zee-fchildpad gemeenlijk de kus-
ten der eilanden en van het vast land onder da
verzengde luchtftreek, zoo in de oude als in de
nieuwe waereld

, bewoont (a). De kleinte van
de fchildpadden van Melsbroeck bewijst dat zij

zeer kleine voorwerpen hebben toebehoord. Mijn
achtingwaerdig medelid la cepede is hier-

omtrent met mij van een gevoelen.

Het N. II. van het nationaal Mufeum is het

te-

OO 'Tortuè franche la cepede. Hist. Nat, ges
Outozrupèdes ovipares T. I. Fig. T. p. 54.

Testudo mydas linn. Systh. Nat.
Testudo marina vulgaris ray Synopjis quadrif

pedum, p. 254.

Testudo vtridis. Nat. Hist. der Schildkroten vors

schneider. '

The green Tsirtle der Engelfchen.
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tegensovergefteld gedeelte van het bovengenoem-

de fchild
, en vertoont eene bolronde opper-

vlakte met het indrukzel van den vorm. Maar

,

dat vrij aanmerklijk is, dat gedeelte, waarvan

Hien den vorm ziet, heeft enigermaate Hukken

Van banden of fpieren ,
die het binnenfte van

het fchild bekleedden ,
behouden , en zij zijn ’er

nog aan vast, en wel zoodanig als of men de-

zelve enigermaate gefcheurd had, toen men ze

'er af trok. Die twee Hukken fluiten volmaakt

op en in malkanderen. Die fraaie fehildpad met

zijn onderdeel koomt uit het Kabinet van bur-
tin te Brusfel. Hij bezat dezelve nog niet

toen hij zijn werk uitgaf, en hij zou haar on-

getwijfeld bij voorkeur hebben laaten graveeren

,

zoo omdat zij zoo wel bewaard is gebleven,

als omdat ’er het onderftuk bij is, of liever

de kern of de inwendige vorm.

Het N. III van de gegraaven fchildpadden

van het Mufeum is van dezelfde foort en ver-

toont liet inwendig gedeelte van het fchild.

Dit heeft twaalf duimen lengte en elf duimen

en zes lijnen breedte; zij verfchilt niet van de

voorgaande dan in middellijn , die bijna gelijk is

met de lengte, en daarin dat men ’er maar vijf

ribben aan elke zijde in telt; maar
• het is waar-

fchijnlijk dat zij ’er agt Iiadde, gelijk de voo-

1 J a ri-
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rige ,
fchoon men de breuken niet befpeurt

,

waarvan deeze twee ribben zouden kunnen zijn

afgebrooken ; de andere zijn , over het algemeen ,

minder bolrond en meer uitgerand, en zoo dit

kenmerk niet aan de uitwerkzelen van de druk-

king zij toetelchrijven en deeze fchildpad nooit

meer dan zeven ribben gehad hebbe , moet

men dezelve enkel als eene verfcheidenheid be-

fchouwen ; want zij heeft anders de volmaaktfte

gelijkenis met de voorige. Zij is uit de fteen-

groeven van Melsbroeck en koomt uit het Ka-

binet van de Akademie te Brusfel.

1\
T

. IV heeft twaalf duimen lengte en tien

duimen en vier lijnen breedte; het is ook het

binnenlte gedeelte van het fchild van eene van

dezelfde fchildpadden , hebbende aan elke zijde

agt ribben , die zeer duidlijk en wel bewaard

zijn. Deeze koomt ook uit het Kabinet van

BURTiN, maar men moet die niet aanzien

voor die , welke hij in zijne Oryctographie heeft

laaten graveeren ; hij is wel zeer fraai , maar

minder volledig, gelijk de volgende befchrijving

ons zal leeren.

„ Het belangrijk ftuk” (zegt burtin in

zijne Oryctographie van Brusfel p. 93.) „ dat

„ op PU V verbeeld Haat, is meer dan der*

„ tien duimen Franfche maat lang en meer

dan
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„ dan tien breed. Het is het bovenst gedeelte

„ van het fchild, van binnen of in het holst

,, gedeelte gezien ; het is volkoomen wel ba-

,, waard gebleven, behalven dat het, hier en

,, daar, in den rand wat afgefchilferd is, en dat

„ ’er door de onvoorzigtigheid van de arbei-

„ ders aan het onderst eind een ftuk af is
; maar

„ die kleine gebreken maaken het voor den na-

,, tuurkundige nog dierbaarer, die daaruit kan

,, oordeelen over de dikte van de fchaal en het

„ verfchil tusfchen dezelve en den fteen , die

,, haar bedekt, op welken men overal het in-

„ drukzel van het fchild kan herkennen. De

,, afbeelding , die ik 'er van geef, is zoo over-

,, eenkomftig met het ftuk zelf, dat zij meer

„ dan woorden zegt om ’er eene befchrijving

„ van te geeven. Ik zal mij dan te vrede hou-

» den met te doen opmerken dat de ichilden

5ï van den rug tusfchen de zijdelingfche boven-

rt fte naaden eindigen in twee ronde holten en

i) door eane diergelijke tuslchen de twee on-

„ derfte ribben. De holten toonen, naar alle

,,
waarfchijnlijkheid, de plaatfen aan, daar de

,,
banden eindigden , die het dier aan zijn fchild

„ vasthechtteden : men kan dezelve vergelijken

„ met het geraamte vandefchildpad, waarvan va-

M lisnieri eene afbeelding heeft gegeeven.

,, Dit
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„ Dit verfteend fchild is fpathachtig van aart”

(wij hebben reeds gezegd dat b u r t i n zig hier-

in bedrogen heeft), „ de fteen, waarin, het zit,

,, is een van onze gewoone kalk - fteenen.

,, Deeze is overal drie duimen dik en heeft

„ de fchildpad zoo nnauwkeurig overdekt dat

jj hij alle de bogten en rondingen van dezelve

,, volgt, zoo dat men ’er de geheele gedaante

„ van het bolrond gedeelte van die verfteening

„ in vindt. Het is de Heer h o spies, raad

,, van de Bank van Leening, aan wiens edel-

,, moedigheid ik üii zeldzaam Huk verfchuldigd

„ ben, vooral ook eene fchildpad, aan deeze

„ gelijk, op de bolronde zijde gezien, die ik

„ den geleerden Hoogleeraar c a m p e r ten ge-

„ fchenke heb gegeeven , die haar altoos be-

„ fchouwt als een zeer waerdig pand van de

„ opregte vriendfchap ,
die ons verbindt , en als

„ een fieraad van zijne rijke verzameling.”

Als wij nu alle de fchildpadden
,

in de groe-

ven van Melsbroeck gevonden , optellen
, ken-

nen wij ’er drie in het Kabinet van den Kruid-

tuin te Parijs (want men moet de wedergade

van die onder N. I is opgegeeven niet mede

rekenen) eene vierde, in de Oryctographie van

Brusfel gegraveerd
,
en eene vijfde in het Kabi-

net van camper, die hem door aurtjn
'

ge-

<

'
/
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gegeeVen is. Daar is ’er nog eene van dezelf-

de plaats bij <Jen pr ins van Anhalt ;
zij is hem

teu gefchenk gegeeven door het Lid van de

Academie van Brusfel
,
durondeau, die

m *j di£ gezegd heeft,

Ziet daar dan onbetwistbaar zes fchildpadden

,

111 dezelfde fteen -groeve gevonden, en, dat bij-

zonder is, alle zijn zij niet alleen ten naasteubij

van dezelfde grootte
, maar zij vertoonen zig

Ook alle van dezelfde zijde , derzelver fchild

Wordt van binnen gezien
,
zijnde de buiten- zijde

aau den fteen vast. Daar zijn waarfchijnlijiè

«
nog andere fchildpadden op dezelfde plaats ge-

vonden
; want men verzeekert dat de Heer hos-

pies ’er zelf nog enige andere bezit, behalveri

die, welke hij had weggefchonken. Ziet daar

er ondertusfchen zes, wier beftaan wel beves-

dgd is, alle uit de fteen -groeven van Mels-
bioeck gehaald; maar een feit dat men niet ge-

noeg kan herhaalen, is dat die zes fchilden vatl

fchildpadden alle met dezelfde zijde aan den fteerl

vastzitten
, zoo dat ’er volftrekt niets van ge-

2ien x^ordt dan het binnenst gedeelte (o). De

Heer

00 Zou men hiervan niet deeze reden kunneü

geeven, dat, daar het bovenst fchild van de zee»

lehiJdpadden breeder en zwaarer is dan het onderst $

i #
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Heer h o spies , van welken wij reeds gefproo-

ken hebben , is eigenaar van de fteen - groeve

van Melsbroeck , waarin die fchildpadden gevon-

den zijn. Maar het is tijd om tot de befchryving

van die van Maastricht overtegaan, die zig in

het kabinet van natuurlijke historie te Parijs be-

vinden, en die op de volgende plaaten ftaan

afgebeeld.

zij, als zij in het water Herven en daarin door de

ftroomen voortgeftumvd worden ,
eerder op den rug

moeten koomen te leggen dan in haare natuurlijke

plaatfing?

,
VERTAALER.

t

EER.
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EERSTE gegraaven schildpad
VAN MAASTRICHT.

plaat xir.

TT
•TJ-et bovenst fchild van deeze fcbildpad is,niet

geheel
, maar het bovenst gedeelte is wel be«

waard gebleven; dit vertoont ons het kenmerk,
dat in het algemeen alle de ichildpadden ,h^b-
ben

, welke men tot nog toe in den St. Pieters
&erg gevonden heeft dat is , dat men , op
eene zeer duidlijke wijze ziet dat het bovenfte
van het fchild gevormd is in de gedaante van
eene foort van hals -kraag, met voor- armen
er aan.

De breedte van het fchild, van boven ge-
nreeten

, js een voet negen duimen. Deszelfs
*eedte is in het midden een voet zes duimen j

waaruit blijkt dat dezelve in de lengte van het
fchild vermindert. De geheele lengte van het
fchiid is Hechts een voet en twee duimen.
Deeze geringe lengte zou alleen genoeg zij,] 0m
te toonen dat die fchaal of dat fchild van een
fchildpad onvoikoomen is en Hechts het bovenst
•gedeelte vertoont.

Ia De
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De rand van den ring. kraag fchijnt wat bree-

der dan die van de andere fchildpadden van

Maastricht. Men weet dat ik, daar ik van de

fchildpad uit het kabinet van natuurlijke histo-

rie van den Ierlandfchen kanunnik fprak ,
den

ring. kraag niet onder het getal der fchilden ge-

teld heb, zoo min als het eind van de fchild-

pad, dat eene andere gedaante heeft.

. Men ziet in de fchildpad op deeze plaat maar

twee midden - plaaten , die wel onderfcheiden

zijn, door getande naaden aan malkanderen ge„

hecht ; naardien men ’er nu in die van den ka-

nunnik negen telt , ontbreeken ’er baarblijklijk

zeven in de onze
,
hetgeen ons dezelve moet

doen aanzien als zijnde ten minden zoo groot

geweest als die, welke dien natuurkundige toe-

behoorde ; zij zou dan in haaren volkoomen

ftaat meer dan vier voeten hoogte gehad hebben

.

Als ik zeg dat zij meer dan vier voeten hoog-

te zoude gehad hebben , wijk ik niet van de

naauwkeurige waarheid af, alzoo de twee mid*

denfte plaaten van die van deeze afbeelding nog

grooter zijn dan die van de fchildpad van den

kanunnik van Luik.

Ik moet den leezer doen opmerken dat , als

ik van middenile plaaten fpreek, ik altijd die

deelen verftaa, die, om zoo te fpreeken, den

•
i cl' flei>
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fieutel van het gewelf vormen, en die agter

malkanderen (laan in de geheele lengte van de

middenlijn van het fchild , terwijl ik den naam

van plaaten geef aan de zijdelingfche deelen,

die ter regter en flinker zijde aan de middenfte

plaaten vastgehecht zijn.

Deeze fchildpad is in de verzameling van den

kruidtuin te Parijs.

\

)

l3 T W£S«
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TWEEDE SCHILDPAD.

PLAAT XIII.

Deeze is wat grooter dan de voorige en

heeft eene midden - plaat meer
;

derzelyer breed-

te., aan het bovenst gedeelte van een der voor-

armen tot den anderen gemeeten, is van twee

voeten en drie duimen. Het middenftc ge-

deelte , dwarsch onder de eerde midden. plaat

gemeeten , is van een voet en zeven duimen.

De gehede lengte is een voet negen duimen.

De twee voor -armen van deeze fchildpad,

gelijk ook de hals - kraag
,

aan welke zij vast

zijn, zijn zeer fraai bewaard gebleven, en die

voor- armen hebben zelve foorten van naaden.

De midden, plaaten zijn drie in getal en ten

naasten bij van dezelfde grootte als die van de

voorgaande fchildpad; daar ontbreeken deeze dan

zes midden - plaaten om volledig te zijn , dat

derzelver lengte ten minften tot vier voeten

zoude brengen.

De Heen , aan Welken deeze fchildpad vast

zit, vertoont eene zeer opmerkenswaerdige bij.

zonderheid; want men ziet ’er bij de naad van

r» - r.’ — - r 7 (iCïl

'l
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den regter voor -arm eene belemniet in van

twee duimen en twee lijnen lengte en zes lij-

nen middellijn; zij is wel bewaard gebleven,

en eindigt in eene fpathachtige fcherpe punt,

die half doonchijnende en van eene hoorn-

kleur is.

Zoo deeze fchildpad, gelijk te vermoeden is,

haar beftaan had toen de belemniet in den Heen

is vastgeraakt, moet men gelooven dat de fqhild-

padden van Maastricht, die hetzelfde lot gehad

hebben
,

in een zeer ouden tijd beftonden ,

vooral als de wedergaden van de belemnieten

verloren zijn
,

gelijk ’cr reden is om te geloo-

ven
; of, beftaan zij nog, dan moet het met

dat zee-lighaam gelegen zijn als met de Entro-

chieten of rolfteenen
,
waarvan de wedergade ont-

dekt is in den polypus , bekend onder den naam

van Zee -palm -boom, die in de diepftc zeeën

'voont; in deeze onderftelling zouden de fchild-

padden van Maastricht tijdgenooten van die be-

iemnieten zijn en fchipbreuk geleden hebben in

2eer diepe zeeën , tenzij men liever wilde geloo-

ven dat het fchulphoudend ,
gedeeltelijk kwarts»

achtig, zand, dat door zijne ophooping den St.

Pieters Berg gevormd heeft , zij afgefpoeld door

de uitwerking van eenen ftroom eenes anderen

hergs
, uit dezelfde beginzelen beftaande, in

I 4 wel-
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welken eene nog oudere omwenteling de belerti*

nieten zoude begraaven hebben.

De leezer kan deeze of geene onderftelling

omhelzen ; maar het feit van de belemniet naast

de fchildpad is niet te min zeeker en de na-

tuurkundigen hebben gelegenheid om zig ’er van

te verzeekeren in dit fraai ftuk, dat de ver-

zameling van natuurlijke historie te Parijs ver-

rijkt.

DER.
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DERDE GEGRAAVEN SCHILDPAD

VAN MAASTRICHT.

PLAAT XIV.

Deeze fchildpad gelijkt, op het eerfte gezigt,

naar een waar borst- harnas 5
zij heeft twee voe-

ten lengte ,
en een’ voet elf duimen breedte

van boven
,
en een’ voet vier duimen breedte van

onderen.

De hals -kraag fchijnt dubbel, even als bij de

fchildpad van PI. XII.

De twee voor -armen zijn zeer duidlijk , bij-

zonderlijk die van de flinker zijde, daar men

nog eene kleine verlenging meer onderfcheidt,

die ’er door eene naad aan vast is; die verlen-

ging ontbreekt aan den voor- arm van de regter

zijde. Zij is waarfchijnlijk vergaan.

Dat fchildpad -fchild vertoont in zijnen te-

genswoordigen flaat vijf midden - plaaten , die

door getande naaden aan maikanderen verbonden

zijn ; aan de flinker zijde vertoonen zig vier

zijde- plaaten en maar twee aan de regter zijde,

met een ftuk van eene derde plaat.

Naardien men niet uit het oog moet verlie-

I 5 zen
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zen dat deeze fchildpadden
, om volledig te zijn

,

negen midden • plaaten moeten hebben , is het

klaar dat aan deeze fchildpad vier plaaten ont-

breeken, en alzoo de midden • plaaten , die nog

overig zijn, van dezelfde grootte zijn als die

van de fchildpad van den kanunnik preston,
is het te denken dat de onze even groot moet

geweest zijn
, dat is dat zij ten minflen vier

voeten hoogte moet gehad hebben.

Toen ik van de gegraaven fchildpadden van

Maastricht fprak , heb ik nog niets gezegd van

den rand , die rondom haare fchilden heeft moe-

ten loopen; het is dan voegzaam dat ik ’er een

woord van Ipreeke, opdat men mij het verwijt

niet doe dat onderwerp verzuimd te hebben.

Te vergeefsch zou men naar de overblijfze-

len van deezen rand zoeken,- de fchildpad van

den lieer preston alleen vertoont ’er enige

kleine Hukken van , en alle de andere hebben

dien niet. Elk der fchilden van die fchildpad-

den beftaat uit eene rei plaaten in bet midden

en eene rei Hukken ter wederzijde, dat in het

geheel drie reien uitmaakt, het gewoon maak*

zel der Zee - fchildpadden. Het is dan te den»

ken dat hetgeen men den rand noemt
,
die om

het geheel lchild moest loopen , een kraakbeenig»

en niet, als het overige, een beeniglighaamware,

en
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en dat het daarom ook ligter vergaan is; het-

geen deeze Helling bevestigt is dat de zijde-

plaaten
, die alle, met naaden die als eene zaag

getand zijn, aan de midden
•
plaaten vast zijn,

aan de buitenfte randen niet getand zijn en zig

naar binnen omkrommen
,
zoo dat te denken is

dat de rand ’er alleenlijk aan vast was door

kraakbeenige banden ,
die vergaan zullen zijn.

Deeze fchildpad is in het Mufeum van den

kruidtuin te Parijs.
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GEWEI VAN EEN VIERVOETIG DIER
NAAR DEN ELAND GELIJKENDE.

MET ANONIES IN HETZELFDE BLOK.

PLAAT XV.

D* vereen,ging vin drie fchiilpcn
, van wette

de wedergaden niet bekend zijn, met het wel
kenbaar overfchot van viervoetige dieren met
hoornen

, of liever met een gewei voorzien
, ver-

toont ons een diergelijk Huk als dat van PI.

XIII, waarin men eene belemniet naast een fchild

van eene fchildpad gezien heeft.

Men kan reeds bemerken dat , naar rnaate wij
vorderen in de natuurlijke historie van den St.
Pieters Berg bij Maastricht, de voorwerpen
ook meer en meer belangrijk voor den waarnee-
mcr worden, niet alleen door hunne bijeenvoe-
ging

, maar ook door hunne tegenftrijdigheid.

Als eene zelfde plaats ons dus onbetwist baare
feiten, die zoo verfcheiden, zoo merkwaerdig
cn te gelijk zoo tegenftrijdig zijn, vertoont,
kan men oordeelen welk een voordeel de wee-
tenfchap nog eens zal kunnen trekken uit de
aard 'befchrij ving, als men zig toelegt om den-

zelf-
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zelfden weg te volgen in de befchtijving der

plaatfen
, daar de natuur groote opftapelingen

van overblijfzelen van zee - lighaamen in bevvaa-

ring fchijnt gehouden te hebben ,
om die1 aan

de gretige nieuwsgierigheid van den mensch en

aan zijnen onverzaadelijken dorst naar onder-

rigting over te leveren. Het is langs deezen

Weg dat men tot de waarheid moet koomen

en dat men misfchien enige der raadzels zal kun-

nen ontcijferen, die ons nog verlegen manken,

en welker verklaaring door wijsgeerige gevolg-

trekkingen moet gevonden worden.

Men ziet in het (leen -blok ,
dat op deeze

plaat verbeeld ftaat, om laag, eenen bovenften

tak van tien duimen en drie lijnen breedte en

zes duimen hoogte ,
die een dier ,

dat zeer veel

naar den Eland geleek, fchijnt toebehoord te

hebben. Men ziet hier maar het bovenst ge-

deelte van dien tak met eene tak-fchieting, uit

tien tanden beftaande.

Van boven is eene foort van gebrooken tak

die enige gelijkenis met een ftuk van een gewei

van een hert heeft t het heeft negen duimen en

zes lijnen lengte; het is gevoegd aan eene foort

van tak
, die ’er aan vast is ,

van negen duimen

lengte
, maar die niet duidlijk genoeg is om

Wel bepaald te worden. Men kan hetzelfde

zeg-

f
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zeggen van een ander afzonderlijk ftuk been

van elf duimen lengte
, op den rand van het

ftuk geplaatst.

Maar dat dit fraai ftuk zeer aanmerkenswaardig

maakt zijn drie verfteende Terebratulce fof ano-

mies) van twee verfchillende foorten, in den-

zelfden fteen ingekórst en volkoomen wel bewaard

gebleven. Die twee foorten zijn nog volftrekt

onbekend; eene derzelve gelijkt naar de Anorrda

pectiniforme van gmelin. Men zal dezelve

meer vergroot dan zij hier zijn afgebeeld vin*

den onder de gegraaven en verfteende fcbulpen.

Het ftuk is in het Mufeum van Natuurlijke

Historie te Parijs.

tooi Sn E WH)
I |

4

AN-
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ANDER GEWEI VAN EEN VIERVOE-

TIG DIER, NAAR DEN ELAND

GEL IJ KENDE.

EN VERSCHILLENDE BEENDEREN
* / NAAST EENE SCHULP.

PLAAT XVI.

Da rak, dien men aan de flinker- zijde van

den Heen ,
op deeze plaat afgebeeld

,
ziet , heeft

elf duimen en zes lijnen hoogte en vijf duimen

zes lijnen breedte van onderen; hij eindigt in

vier langwerpige tepels, van welke de middenfte

dubbel zijn
, hetgeen in het geheel zes punten of

aanhangsels vormt. Dat gedeelte van het gewei

heeft meer overeenkomst met het gewei van

den eland dan met dat van enig ander dier van

dat gedacht.

De beenachtige rib ,
die in het midden van

den fteen is , is ten naasten bij van dezelfde

lengte als het gewei , dat ik hier boven befchre-

ven heb
; derzelver breedte is twee duimen ; de

-gedaante
is gedraaid en derzelver netwijze zeik

Handigheid is fponsachcig, gelijk die van zekere

viervoetige land -dieren ;
maar die kenmerken

zijn niet genoegzaam om dat been
3 of liever

dat

i
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dat ftuk van een been tot een bekend dier t’huis

te brengen.

Twee andere beenderen, daar naast, en als

tegens over elkanderen geplaatst
,

gelijken in

den eerften opflag naar twee fchouderblaadjens*

maar als men dezelve niet aandacht beziet, als

men die vergelijkt met zekere beenderen van het

groot geraamte eens krokodils in het ontleed-

kundig kabinet van het Mulèum van Natuur-

lijke Historie te Parijs , befpeurt men dat hét

bovenst, dat vier duimen lengte en onder aan

het blad drie duimen breedte heeft, veel over-

eenkomst heeft met een der overtollige fchaatn*

beenderen van dat tweellachtig dier, en dat het

tweede, welks lengte drie duimen
,

en welks

breedte boven aan het blad twee duimen is,

overeenkomst heeft met een der beenderen van

het fleutelbeen van hetzelfde dier.

Eene fraaie terebratula , die wel bewaard is

en zig duidlyk vertoont , ziet men op denzelf*

den fteen ; in den eerften opflag fchijnt zij

t’huis te bchooren tot de foort, welke gme-

triN heeft aangeduid met den naam van pecli-

niforme ,• maar zij verfcluk ’er van daarin dat

derzelver punt of bovenfte bek, in plaats van

.
zig naar vooren om te krommen

, een naar ag-

teren hellend vlak uitmaakt.







BEN SINT PIETERS BERG. 145

Dus zist men op denzelfden (leen liet over-

fchot van een land -dier, dat van een twee-

flachtig dier en eene zee - fchulp ;
zulke feiten

ln de natuurlijlce historie zijn ongetwijfeld waer-

verzameld te worden , en kunnen tot bouw-

ftolfen dienen om de' verfchillende omwentelin-

gen, welke de aardbol ondergaan heeft, te be-

vestigen.

Ik heb in 'den hoek van dezelfde plaat een

afzonderlijk been laaten afbeelden
,

dat wel be-

baard is gebleven, en uit den St. Pieters Berg

gehaald is ;
het heeft twee duimen en zes lijnen

kngte, een’ duim en drie lijnen breedte aan elk

dnd, en negen lijnen dikte; het vertoont eene

inknijping in het midden, welker kleinfte mid-

dellijn. zes lijnen groot is.

Een van de einden van dat been is wat bol

,

en het ander wat hol ;
zijne gedaante doet het

gdijken naar eene der beenachtige geledingen

,

°P de wijze van wervelbeenderen gefchikt , en

het een eind tegens het ander liggende

langs de gantfche lengte in het midden binnen

ln het fchild van zekere groote fchildpadden.

Uit de verzameling van het mufeum.

K STUK

\
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STUK VAN HET GEWEI VAN EEN

DIER VAN HET GESLACHT
DER HERTEN.

PLAAT XVII.

Dit ftuk van het gewei van een Hert

,

van enig ander dier van dat gedacht , want he£

is moeijelijk daaromtrent iets ftelligs te verzee*

keren , heeft elf duimen zes lijnen lengte,

men ’er de kromte onder rekent.

De afdand van den eenen tak tot den anderen

is zes duimen in deszelfs grootden afdand
;

het

is mogelijk dat hetgeen den fchijn heeft van

een’ tak te zijn Hechts het deun -punt of de-

takfchieting zij , die andere takken droeg ,
en

dan zou dat gewei een dier toebehoord hebben?

dat nader bij den eland dan bij het hert kwame»

De grootde dikte van dat gewei is van twee

duimen middellijn ; het is aan elk eind en in het

midden gebrooken , en het is te denken dat uit dat

middenpunt nog een andere tak of fpies kwa-

me, die vermorfeld zal zijn. Het zaamenw^'

zei van dat gewei, dat door langheid van tij

veranderd is, waardoor het wat vergruisbaar

geworden is, is als dat van de gegraaven her-

ten*
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ten • hoornen
, welke men in dienzelfden ftaat op

minder of meerder diepte in den grond vindt

,

en verfchik ’er niet van dan in kleur, die in

de gegraaven voorwerpen uit de bergen om

Maastricht
,
van eene vaale tint ia ,

gelijk die

,

Welke men op de verfchillende beenderen ziet,

die in de fteen- groeven van Montmartre bij Parijs

gevonden worden ,
terwijl het gewei van herten

,

of de gegraaven Olyphants tanden ,
die men in

het zand of in de aarde vindt, gemeenlijk wit

Van kleur zijn.

Het wordt in de verzameling van het mu-

feum van Natuurlijke Historie te Parijs gevonden.

K a haai*
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HAAIEN TANDEN EN ANDERE
TANDEN.

PLAAT XVIII.

Fig. 1. vertoont eenen volmaakt wel bewaar-

den tand van eenen ruuwen haai (a).

Fig. 2. is een tand van den bonten haai.

Fig. 3. is een tand van eenen onbekenden haai.

Fig. 4 en 5. .zijn ook van dieren, die men
niet bepaalen kan.

Fig. 9. heeft alle de kenmerken van den Jo-

nas -haai (b).

Fig. 6. is de kroon van eenen tand van

het dier van Maastricht
, in zijne natuurlijke

grootte.

Fig. 7 a. de geheele tand van hetzelfde dier

met zijnen beenachtigen wortel, waaraan men
van onderen altijd eenen tweeden tand ziet.

Fig*

00 Squale milandre

,

volgens la cepede Sqti&'

ïus galeus Linn.

VERTA ALER.

v) Requin

,

volgens la cepede de Squalus

Carcharias L.

vertaaler»
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Fig. 7 b. is de kroon van eenen diergelijken

tand
, midden doorgefneden , en die blijkt van

binnen hol te zijn, terwijl de meeste tanden

van hetzelfde dier zulk eene holte niet vertoo»

nen en vol zijn.

Fig. 8 en 10. kunnen niet met zeekerheid

bepaald worden.

Uit het Kabinet van f au jas, die deeze

voorwerpen aan het mufeum heeft gefchonken.
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kiezen van zee-bra assems en

andere onbekende
TANDEN.

PLAAT XIX.

Fig. i. is de bek van een’ zee -kat, aan zijne

holle en bolle zijde gezien; hij heeft eene zoo

groote overeenkomst met den bek van een’ vo-

gel, dat men, zonder de gedaante, van het bol-

rond gedeelte ,
’er ligt door zoude bedrogen

worden. Het is de bek van een Loligo Calmar

van lamarck (aj, maar van eene onbe-

kende foort. Dat gedeelte, dat in het leevend

dier hoornachtig is
,

bevindt zig bijna in den

Haat van verfteening in den St. Pieters Berg*

Hij is hier op drie vierden van zijne natuurlijks

grootte vertoond.

Fig. 2 , 3 ,

4

en 5 zijn kiezen van zee-braasfetns

,

op drievierden van haare natuurlijke grootte afge-

beeld >

(

a

) Ziet de geleerde Verhandeling van lamarc^
over de gedachten van de Sèche

,

de Calmar en de

Pvulpe

,

in het Jnjlitut National voorgeleezen en f1

het eerlte Deel van de Verhandelingen van de Mtfttl-

fchappij van Natuurlijke Historie van Parijs in-

gelaseht.

y
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beeld; zij hebben nog het blinkend van hun ver-

glaasd behouden
;
derzelver kleur is vaal geel , min

of meer donker. Mijn geleerde amptgenoot la

c ep ede, fchrijver van het fraai werk over de

Natuurlijke Historie der Visfchen belchouwt

deeze als toebehoord hebbende aan een’ zee-

braasfem
, en die , welke op de voorige plaat

ftaan afgebeeld, en waaromtrent ik hem geraad-

pleegd heb ,
als van het gedacht der haaien

zijnde.

Fig. 6 , 7 ,
8 en 9 ,

op drie vierde van hunne

natuurlijke grootte afgebeeld , heeft men niet

kunnen bepaakn.

Fig. io. is een ftulc fteen op drie vierde van

zijne natuurlijke grootte .afgebeeld met het over-

fchot van een beenachtig kaakbeen en blinkende

en als hoornachtige tanden van eene donker

graauwe kleur , van een onbekend dier.

Deeze verfchillende voorwerpen zijn te vin-

den in het Mufeum van Natuurlijke Historie

te Parijs.

K 4 VAN
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VAN DE GEGHAAVEN HOORNEN EN
SCHULPEN IN HET ALGEMEEN,
EN IN HET BIJZONDER VAN
DIE, WELKE MEN IN DE ST.

PIETERS BERG VINDT.

Toen ik alle de bekende gegraaven voor-

werpen uit den omtrek van Maastricht in een

werk bij malkanderen verzamelde , was mijn

oogmerk niet alleen om de natuurlijke historie

van eene plaats , zoo aanmerklijk wegens eene

menigte vreemde lighaamen
, welke door eene om-

wenteling aldaar verwardlijk door elkanderen zijn

opeengeltapeld , te leeren kennen , maar ook om
die reeks van verfchillende ftukken, die zoo

gefchikt zijn om de aandacht te vestigen van

hun, die gaerne over de groote omwentelingen

der Natuur nadenken, in eene zekere orde te

rangfchikken.

De geleerden
, die zig zedert enigen tijd me£

eenen loflijken ijver, en zelfs met eene foort

van drilt
, op deeze fraaie 11udie toeleggen ,

zijn

niet onkundig dat ’er twee oorzaaken zijn die

voornamelijk hebben zaamgewerkt om ’er de

vorderingen van te vertraagen
; de eerde is dat

men

X.
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men zig , over het algemeen ,
te veel heeft toege-

legd om de feiten • afzonderlijk op haarzelve te

zetten, en om die, om zoo te fpreeken, Hechts

ftukswijze voortefiellen j de tweede dat de fys-

thematifche weg, op vaste en onderfcheidende

kenmerken gegrond , te veel verwaarloosd is

geworden door degeene, die ons zijn voorge-

gaan
, of liever de goede rangfchikkingen ont-

braken hun, gelijk die ons ook nog in enige

takken van natuurlijke historie ombreeken.

Ook hebben de meeste van hun , die tot nog

toe theoriën hebben willen opmaaken
,
zig Hechts

kunnen gronden op losfe grondfiagen , die hun-

nen loop onzeeker en bijna altoos wankelende

gemaakt hebben.

Zoo de doorlugtige buffon, bij voorbeeld,

die eer de natuur door Je kracht van zijn ver-

nuft gei'aaden («), dan dezelve waarlijk door

juis-

00 Dit koomt mij voor niet juist het karakter van

het vernuft, van buffon als natuurkundige te zijn.

BuFFON.hceft de Natuur willen raaden, maar hij levert

een groot en leerzaam voorbeeld op van liet ongenoeg-

zaanre van zulk een groot vernuft zelf, als men de natuur

raaden wil
,

dat is zijne vernuftige verbeelding in de

plaats van feiten fielt , of liever van eene fchrander ver-

zonnen onderfielling afgaat , om ’er zijne waarneemin-

gen naar te rigten. Buffon is zoo verre van de natuur

K 5 Se>
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juiste feiten en genoegzaam naauwkeurige bij-

zonderheden gekend heeft
, bij de rangfchik*

konst van den grooten linneus zijn talent

van fraaie denkbeelden te teelen en dezelve als

een verheven fchilder aftebeelden gevoegd hadd’,

zou hij ongetwijfeld plinius verre zijn te

boven gegaan.

Laaten wij egter billijk jegens hem zijn en

Icbróomen wij niet te bekennen dat de rangfehik-

kende leerwijze, die tot hier toe zoo nuttig in

liet werk is gefield
, toen nog de goedkeu-

ring van de beroemdfle mannen van dien tijd

niet had verkregen. Die ftoute, maar gelukkige

nieuwigheid, naardien zij de natuurkundigen van

alle landen elkanderen heeft doen verftaan
, had

de beste fchrijvers van dat tijdperk
,
misfehien met

enige reden , afgefchrikt , want de uitdrukkin-

gen, door linneus bedagt of gebruikt, wa-

ren

geraaden te hebben , dat hij in de twee corfprong-

lijkfte en grootfte van zijne denkbeelden , de theorie

der aarde en de voortteeling, baarblijklijk gedwaald

heeft ; zijn werk zal altoos onwaardeerbaar in het be-

fchrijvend gedeelte, oiifterfelijk door den ft ijl en de

wijze van behandeling zijn
, doch voor die het om

waarheid , en om waarheid alleen , te doen is
, is het

natuurkundig gedeelte van zijn werk bijna onnut.

vzrtaai<£ r -
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ren zoo menigvuldig en tegelijk: zoo ftrijdig

regens de leevende taaien ,
dat zelfs de geoc-

fendfte in de konst van fchrijven voor altoos

moest afzien van het wel vertaalen van de wer-

ken van dien beroemden Zweedfchen natuur-

kundige.

De Franfche taal vooral, die door haare klaar-

heid, juistheid, en haare edele eenvoudigheid (a)

op het punt was van de algemeene taal van

Europa te worden, fchtikte meer dan de andere

voor zulk eene ongevvoone taal ,
die zoo zeer

van die van tournefort, bernard
D E JUSSIEU, DE REAUMUR, DUHA-

Mel ,
üüFFON en andere franlèhe geleer-

den , welker werken in alle taaien vertaald wa-

ren en met zulk eene graagte gdeezen wierdcn,

verfchiide.

Naardien egter zedert de dagelijkfche ontdek-

kingen in de natuurlijke historie , en de alge-

meene fmaak voor die weetenfchap de nieuwe

voor-

(a) Een ieder is ingenoomen voor zijne eigen

taal
; maar ik geloof niet dat het deeze eigenfchap-

pen , die ik in de franfche taal niet erken , geweest

zijn , welke die taal zoo zeer in Europa verfpreid

hebben ; ik zoude dit meer afleiden van zedenkundige

en ilaatkundige oorzaaken dan uit den aart van de

taal zelve.
VERTAALER.
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voorwerpen in alle rijken , om zoo te fpreeken,

tot in het oneindige vermenigvuldigd hebben,

heeft men bevonden dat de fysthematifche rang-

Ichikking van l inneus de eenigfte was, wel-

ke eene gefchikte orde konde voor oogen ftellen

van die ontzagchelijke menigte voorwerpen, die

het fierkst geheugen zouden ontdipt zijn
,

en

die de weetenfchap eer belemmerd dan bevor-

cterd zouden hebben
, als men dat middel niet

uitgevonden hadd’ 01» dezelve in vakken aante-

bieden, daar men zeeker kon zijn dezelve als

men die nodig had
, weder te zullen vinden.

Een tweede voordeel gelegen in die wijze van die

onbepaalde reeks van wezens van allerlei gedachten

en foorten te rangfehiltken
, is dat men daardoor

de korist gevonden heeft om de natuur
, als

men zig van die uitdrukking bedienen mag
, te

mventarifeeren, en alle derzelver bekende rijk-

dommen in eene foort van kort begrip aan

te bieden, dat oneindig veel moeite zal fpaa-

ren aan hun , die na ons zullen koomen
, en die

,

van feit tot feit
, van waarheid tot waarheid

,

tot den hoogden graad van de kennis der natuur

zullen kunnen geraaken.

Door de erkende voordeelen van die rang'

fchikking heeft de algetneeiie toeftemming ^e'

sel-t
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zelve tot eene wet moeten maaken; men heeft

zig dan maar toeteleggen om dezelve te verbe-

teren en te vermeerderen
,

gelijk reeds door ge-

leerden van groote verdienden ondernoomen is,

en om alle de leevende taaien ongevoelig te ge-

wennen om dezelve aanteneemen ;
dit begint men

doen • want als men de weetenfchap meer al-

gemeen nuttig wil maaken , en dezelve tot

voordeel van het grootst aantal menfchen wil

doen gedijen
,

moet men dezelve langzaamer-

hand van die overtollige gewaande griek felle

woorden ontdoen, die men zedert enigen tijd

gefmeed heeft , weder vernietigd heeft , her-

nieuwd heeft, en tot verzadiging toe onder al-

lerlei gewaad van fchoolvosferij en barbaarsch-

heid heeft voorgeftekl.

Men moet niet denken dat de franfche taal

zoo ongefchikt zij als men wel gelóoven zou-

de om zig naar de taal der naauwkeurige wee-

tenfehappen te buigen , zoo bekwaame mannen ,

die de fmaak voor de letteren en van fraaie

kundigheden bij eene diepe kennis voegden ,

zig wilden bezig houden om goede boeken voor

de eerfte beginzelen der natuurlijke historie te

fciirijven; Want men weet dat alleen mannen,

zeer ervaren in de weetenfehappen , in Haat zijn

om de beste werken van dien aart te geeven.

Het
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Het is onbetwistbaar aan linneus, die den

waaren grondflag van de natuurlijke historie ge*

legd heeft, dat wij de wijze van dezelve vol*

gens eene regelmaatige rangfchikking te beoe-

fenen verfchuldigd zijn. Ik heb in het begin

van dit werk ,
daar ik een woord over deeze

zaak gezegd heb , reeds doen zien dat bon-

NANNI, RUMPHIUS, LISTER, GUAL-

TiERi en andere bedreven Conchyliologisten

verdwaald waren, omdat zij den goeden weg

niet ingelLgen hadden. Daar was zeekerlijk

weinig zwaarigheïd in voor diegeene , die zig

alleen tot tijdkorting met de hoornen en fchul-

pen bezig hielden ; maar zoo dra goede verdam-

den begreepen welk een voordeelig gebruik men

van die beoefening konde maaken, met opzigt

tot zoo veele wezens van dat llag, die men,

om zoo te fpreeken , aan alle kanten in de op-

pervlakte van den aardbol onder den grond

vindt , kon men zig niet onthouden van met

droefheid te zien dat dit vak, dat nog in zij-

ne kindschheid was

,

noodzaaklijk eene ver-

moeiende onzeekerheid over hunne geleerde na-

fpeuringen moest veripreiden.

Men moest dan wel diep getroffen zijn door

het groot belang
,
welk zoo veele overblijfze^en

van dieren, die den alouden Oceaan in zeer

OU'
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oude tijd- vakken
, welke waarschijnlijk meer dan

eens vernieuwd zijn geworden , bevolkt heb-

ben , der wijsbegeerte aanbooden , om zijne

fchreden in eene zoo moeijelijke loopbaan te

wenden. Maar die vuurige nieuwsgierigheid ,

dat verlangen, den raensch zoo natuurlijk eigen,

om de voorwerpen , die hem omringen ,
te ke-

ren kennen
,
zoo wel als die , welke meest bui-

ten zijn bereik zijn, hebben hem meer dan eens

hinderpaalen doen te hoven koomen ,
die on-

verwinlijk fcheenen.

Dus zag men , om niet van de fehrijvers der

oudheid te fpreeken
, die niet nagelaaten hebben

hunne aandacht op die groote voorwerpen te

vestigen, kort na de geboorte der druk-konst,

versheiden Franfche, Duitfche en Italiaanfche

geleerden dat fraai vak van natuurlijke historie

met eene foort van geestdrift aanvatten, waar-

in de uitkomften hun zulke verbaazende ge-

volgtrekkingen beloofden omtrent de raenigvul-

wisfelvalligheden
,
welke die aarde onder-

gaan heeft en waarfchijniijk nog ondergaan zal,

die voor ons zoo groot, voor de natuur bijna

niets is , etl op welke wjj maar enige oogen-

blikken doorbrengen onder alle de natuurlijke

kwaaien
, en de eeuwige Ipeelballea van de zeden-

kjke orcaanen, welke de mensch zig zelven fchept.

Men
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Men kan , op het leezen van de werken der

achtingwaerdige en werkzaame natuurkundigen

,

die op dien tijd over die iloffe gefchreven heb-

ben ,
en die gevoelden welk een voordeel zij de

wijsbegeerte aanbooden , niet twijfelen of zij

hebben zig verlegen gevonden , zoo dikwerf het

te doen was om de gegraaven hoorns en fchul-

pen te vergelijken- met die, welke tegenswoor-

dig in verfehillende zeeën leeven ; deeze, de

noodzaaklijkheid van eene methodieke rangfehik*

king gevoelende, deeden vergeeffche pogingen

om ’er toe te geraaken; andere werkten, offl

zoo te fpreeken
,

in het wild
, en verwardden al-

les onder malkanderen
; daar is uit gefproten dat

zoo veel arbeid voor altoos voor de weeten-

fchap verloren zoude geweest zijn , zoo de

meeste hunner de noodzaaklijkheid niet begre-

pen hadden om de boeken met afbeeldingen ie

verrijken , en zoo de andere zig niet hadden

toegelegd om naauwkeurig de plaatfen optegee-

ven daar de gegraaven hoorns en fchulpen ,
die

hunne aandacht opgewekt hadden, gevonden

worden ,
daar men dezelve nog met eene dubbele

belangneeming wedervindt.

Linneus kwam, gelijk ik reeds gezegd

heb
,
deezen verwarden hoop gelukkiglijk oprui-

men, door eenen nieuwen weg, of liever den

waa*
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Waarcn weg aantewijzen
;
dan alzoo ,

ten tijde

toen die voor altoos beroemde natuurkundige

zijn ftelzel in het licht gaf, de kabinetten

,

welke hij kon raadpleegen ,
op verre na nog

zoo rijk en zoo talrijk niet waren dan zedcrt

de Hollanders met zoo veel ijver de hoorns en

fchulpen in -hunne Indifche bezittingen en op

hunne langduurige reizen opgezogt hebben ,
zelfs

dikwijls om ’er koophandel mede te drijven ,

cn' de reizen van bougainville, cook
en enige andere beroemde zee- vaarers ons de

menigvuldige rijke voortbrengzelen van de Zuid-

zee en de Noorder - zeeën nog niet hadden aan-

gebragt , was het ftelzel van linneus nood-

zaaklek tot een al te ongenoegzaam aantal ge-

flachten bepaald ; maar die groote man was voor-

neemens dat werk nog eens op nieuw aante-

vafigen
;

hij nodigde zelfs de natuurkundigen

hit om hetgeen hij zelf maar als eene fchets

aanzag te volmaaken ;
deeze fchets ondertusfehen

Was het bedek van het allerfchoonst gebouw.

B R u g u i E r e, zoo bedreven in het vak der

hoorns cn fchulpen ,
waarvan hij zijne voor-

naamfte bezigheid maakte ,
nam de leerwijze van

L inneus,
als de zeekerfte, aan, in de En-

cyclopédis par ordre de matiére ,
maar hij ver-

meerderde de gedachten en foorten aanmerklijk

L eu

)
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en gaf met juistheid de plaatfen op, welke de

hoorns en fchulpcn bewoonen ;
eene lange reis»

die hij in de Indifche zeeën gedaan had, fieldt

hem in (laat om ons zeer nuttige ophelderifl*

gen daaromtrent te geeven, en, zoo de doo»

hem niet in het midden van zyne loopbaan»

bij zijne terugkomst van eene reis ,
die ze»

jaaren geduurd heeft, door Egypte, Syrië»

Perfie en elders , had verrascht ,
zou hij de na*

tuurlijke historie verrijkt hebben met het ge*

léerdst, nuttigst eu best gefchreven werk over

de hoorns en tchulpen.

In het fystheiaatisch tafereel ,
in het Jaar j/%9

in de Encyclopédie uitgegeeven, bragt BRtr'

g u i e R. E zijne geflachten ilechts tot een en ze£'

tig , maar daar is geen twijfel of hij was voor*

neemeds die tot een grooter getal te brengen»

naardien hij
,

voor zijn vertrek naar Egyp ce

met oLiviER, vecle tekeningen had laate’
1

maaken, tot die vermeerdering gelchikt, en de

talrijke verzamelingen , op die laat (Ie reis g
c
'

maakt ,
zouden gediend hebben om zijn

eene nog veel grooter ontwikkeling te geeve11*

Zoo iets de weetenfchap een zoo groot ver*

lies vergoeden kan , is het de hoop ,
tPc! 'cS

l AM ar. c k den natuurkundige gegeeveti heelt

om niet alken het werk van brugUirre 111

- ds
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de Encyclopédie te vervolgen, als de vrede zal

toelaaten die uitgeftrekte en gewigtige verzame-

ling weder optevatten, maar ook om zig met

eenen bijzonderen arbeid over de hoorns en

fchulpen bezig te houden. Ik heb in mijne

voorreden gezegd dat deeze geleerde natuurkun-

dige ons binnen kort een voornaam werk over

dit onderwerp volgens de ranglchikking van.

din neus beloofde: lamarck heelt ook

indedaad korten tijd daarna in de Verhandelin-

gen van de Maatfchappij van Natuurlijke His-

torie te Parijs de ichets va" zijne nieuwe rang-

schikking der hoorns en fchulpen gemeen ge-

maakt
('a ).

De gedachten van brdguiere liepen in

de Encyclopédie maar tot twee en zestig; die

van lamarck zijn tot honderd zes en twin-

tig gebragt.

Zedert dien tijd heeft die geleerde onderwij-

zer in het Mufeum van Natuurlijke Historie ,

in een zeer leerzaam en zeer geleerd werk , dat

thans

O) Prodrome d’une nouvelle clasftficalion des

coquilles
s comprenant me réduciion approponées

des carastb-es géneriques et Pétablisfement d'un

grand notnbre de genres nouveanx par lamarck,

in het Inilitut voorgelezen, den ei Primairs Ar. 7.

L a
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thans onder dc pers is , en dat weldra het licht

zal zien ,
zijn arbeid over de hoorns en fchnlpen

nog verbeterd en het aantal zijner gedachten

met agttien vermeerderd
,
dat dezelve in het ge-

heel tot het getal van honderd vier en veertig

brengt. Het is tot dit boek
, het best in zijne

foort
,

dat ik de gegraaven foorten , die ik heb

te doen kennen
, zal t’huis brengen. La-

marck heefc in het Fransch gelchreven, om
zig van het grootst getal perfoonen ,

die zig

thans op de natuurlijke historie toeleggen
,

te

doen verftaau, en daar heeft hij zeer wel aan

gedaan , want dc vrouwen hebben veel finaak

in de befpiegeling van de hoorns en fchnlpen;

maar het ware te wenfehen dat het grootst ge-

deelte der naamen van zijne gedachten minder

ftteeden met den aart van de taal ,
waarvan hij

gebruik gemaakt heeft.

Rïchard, leeraar in de kruidkunde bij het

fchool van Geneeskunde, die bij het groot voor-

deel van in Amerika gereisd, en ’er veele hoorns

en fchnlpen, zoo uit de zee als van het land

en uit de rivieren
, waargenoomen te hebben,

ook dat voegt van dezelve met eeue zonderlinge

naauwkeurigheid aftetekenen
, doet ons ook een

groot werk over de hoorns en fchulpén h°°*

pen; hij zal zoo veel te meer in (laat z>jn om

het

)
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het ter uitvner te brengen omdat hij de best

gekozene en rijkfte verzameling bezit ,
tot wel-

ker bijeenbrenging hij nogh moeite ,
noch ar-

beid, noch uitgaven gefpaard heeft.

Dus moet ’er uit de talenten en poogïngen

van drie zeer achtingwaerdige natuurkundigen.

Brug uier e , lamarck en richard,
die alle den fysthematifchen weg van linneus
aangenoomen hebben, voorzeeker eene volmaa-

king in dit vak van weetenfehap geboren wor-

den
, dat zoo lang ftil gedaan heeft op eene

wijze, die niet is overeentebrengen met de vor-

deringen van andere takken der natuurlijke his-

torie
, en men moet hoopen dat ’er een licht uit

zal voortfehieten
, dat zeer guniiig zal zijn voor

de kennis van den aaidbol, waarin de ftellige

kennis van de leevende hoorns en fchulpen en

derzelver vergelijking met de gegraavene hoorns

en fchulpen eene der gewigtigde punten uit-

maaken.

Daar is, zedert enigen tijd, omtrent de ge-

graavene hoorns en fchulpen ,
een zonderling

gevoelen opgekoomen , dat wel verdient alhier

plaats te vinden
, want, als het zoo ware als men

opgeeft
, Zou ]-,ct weidra een groot en nieuw

veld voor groote theorien openen. Naardien

nu deeze vraag het onderwerp, waarover wij

L 3
ban-
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handelen ,
dat is de befchrijving van de hoorns

en fchulpen , welke men in de bergen rondom

Maastricht vindt, van nabij raakt, en deeze dit

gevoelen een zeker gevvigt fchijnen bijtezetten

,

is hei nodig liet alhier te ontwikkelen.

Enige natuurkundigen ,
maar zij zijn egter

weinige in getal
,
bcvveeren dat in alle de gegraa-

ven hoorns en fchulpen, zonder uitzondering,

ondanks derzclver gelijkenis met enige beken-

de wedergaden , thans in deeze of geene zee

leevendc gevonden wordende ,
nogthans altoos

enige verfchillen zijn , die niet toelaaten met

zeekerheid te zeggen dat liet dezelfde zijn.

Andere hebben dat gevoelen nog verder ge-

dreven, verzeekerende dat dat verfchil zig zelfs

uitfixekt tot de dieren en de groote gegraaven

viervoetige , van welke men zoo veele 'over-

blijfzelen vindt, niet alleen in de zuidlijke ftree*

ken, maar ook in het Noorden van Amerika,

cn op de uirgellrekte vlakten van Tartarye.

Zij die dit gevoelen aangenoomen hebben
,
kun-

nen egter niet weigeren toe te Hemmen dat de

aanmerklijke overblijfzels van die groote dieren,

welke door veachriklijke omwentelingen op

bijna alle plaatfen van den aardbodem verfpreid

en begraaven zijn, onbetwistbaar die van oty*

phanten, jhinocerosfen en rivierpaerde» zij 11
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die zeer veel gelijken naar die ,
welke wij ken-

nen , maar dat men cgter verfchil in de grootte

vindt , en vooral kenmerken ,
die niet toelaatcn

dezelve te befchouwen als hunne waar-e weder-

gaden hebbende in die
,

welke in onzen tijd

beftaan.

Zoodanige zijn de aanmerkingen en tegenwer-

pingen
, door enige geleerden gedaan ,

aan

welke de vergelijkende ontleedkunde niet vreemd

is. Ik zal hier niet beredeneeren hetgeen de

viervoetige dieren betreft ,
waarvan ik aPeen

gewag gemaakt heb , omdat dit gevoelen het

ander fcheen te onderhennen ;
ik ben voomee-

niens nog eens op dit huk te koomen als ik

over de krokodillen zal handelen, bij gelegen-

heid van dien , welke in de fteenen van Maas-

tricht gevonden is. Niet dat ik wil ontkennen

dat ’er fooiten zijn, die verloren zijn, of wel-

ker wedergaden ons nog onbekend zijn ;
maar

ik ben overtuigd dat de meeste opgegraaven

tanden, flagtanden of koppen van rivier- paer-

(ien
i rhinocerosfen en olyphanten ,

hetzij van

Afia
, hetzij van Afrika (eene onderfcheiding

die men wel moet maaken omdat zij van be-

lang is) dezelfde zijn als die, welke uie Poor-

ten van dieren
, welke thans in Afrika en Afia

keven
, kenfehetfen

,
en dat de verfchillen ,

L 4
wd'
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welke men tusfehen dezelve kan vinden
,

alleen

afhangen van veranderlijke kenmerken
,
of daar-

van daan koomen dat men de geflachts kenmerken
van de foort niet wel gevat heeft. Maar het

is tijd om tot de gegraaven hoorns en fdmlpen
terug te keeren.

Beftaan V indedaad gegraaven of verbeende

hoorns en fchulpen
, welker wedergaden

,
thans

in deeze of geene zee leevende
, onbetwistbaar

tot dezelfde foorten behooren ? of is ’cr, ge-

lijk enige zulks verzeekcren
, tusfehen dezelve

een zoo aanmerk’ijk onderfcheid, dat men die

niet als 5-üOklani^ Ican bcicliouwcïn ?

' Ik heb deeze vraag met die onpartijdigheid

en die oplettendheid onderzogt, welke ieder, die

niet dan de waarheid zoekt, moet aanwenden j

ik heb, met dat inzigr, vtrfeheiden reizen ge-

daan naar ver/cluilen de plaatfen, rijk in gegraa-

ven voorwerpen
; ik heb de vermaardflc/ver-

zamelingen van Holland, Engeland, Schotland,

Dïiitschland en Frankrijk bezogt ; ik heb dik-

wijls over dat onderwerp gefprooken met- na-

uiurkundgen
, die zeer bedreven waren in de

kennis van de hoorns en fchulpen
; en zoo

veele omftandigheden hebben mij in haat ge-

held te verzeekcren dat
, zoo "er veele gegraa-

ven hoorns en fchulpen zijn, welker wederga-

den
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den ons onbekend zijn
,

hetzij dezelve in de

diepte der zee keven of op kusten ,
die nog

niet bezogt zijn
, hetzij ’er indedaad een groot

aaiital lborten zijn te niet gegaan; het is niet

tè min zecker dat ’er op de drooge plaatfen

van onze vaste landen
,

cn op plaatfeii ,
zeer

verre van de zee gelëgen
,
-dikwijls zelfs op

zeer höoge bergen
,
gegraaven hoorns en fchulpen

gevonden worden , die wel bewaard, wel geken-'

fchetst zijn
,
waarvan de wedergaden bekend zijn

,

en, dat het aanmerkensvvaerdigst is, is dat de

meeste dier wedergaden thans ia zeeën leeven

,

onder heete luchtftreeken liggende, terwijl de

daarmede overeenkoomende gegraaven hoorns

en fchulpen in grooten overvloed, en zelfs bij

heek gezinnen gevonden worden op plaatfen

,

die onder gemaatigde, koude en zelfs bevrozen

breedten gelegen zijn.

Doch
, naardien zij , wier gevoelen ik be-

vrijde, recht hebben om mij bewijzen van het-

geen ik beweer aftevorderen
,

zal ik die hier

zoodanig geeven, dat zij ’er de waarheid ge-

maklijk zelve van kunnen onderzoeken ,
door

tle openbaare en bijzondere kabinetten optegee-

vcn
> waarin die hoorns en fchulpen gevonden

worden, en ’er pi£ plaatfen bytevoegen, daar

men die nog kan vinden. Naardien nu de bij-

L 5
v zon-
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zonderheden ,
die ik daaromtrent alhier zal bij-

brengen , volflrekt nieuw zijn
, en men nog

niets van dien aart heeft in het licht gegeeven,

zal de leezer deezen uitftap wel gelieven te

verfchoonen
, die zoo, gewigtig is voor de theo-

rie en tegelijk zoo noodzaaklijk voor de na-

tuurlijke historie van de opgegraaven hoorns

en fchulpen van den St. Pieters Berg bij

Maastricht.

lijst
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VAN DE GEGRAAVEN HOORNS EN

SCHULPEN, WELKER BEKENDE

WEDERGADEN THANS in ver-

schillende ZEEËN HUN

BESTAAN IIEBEEN.

eenkleppige.

N. i. Buccinwn Achatinum ,
lamarck»

Genre XXXVIt, in het fransch le Buccin agate,

(in het nederduitsch de agaaie Pen') lis ter

Conch. Tab. 977. fig. 33. Gmelin heeft haar

in zijne uitgave van linneus verward met

de gefnoerde pen Buccinwn vittatum.

Zij wordt gevonden in de zee voor Senegal

,

en wordt opgegtaaven te Grignon. Zij bevindt

zïg in de verzamelingen van maugé en d e-

ï
ïl s MontFORT.

II. Buccinwn perdix y
linn. Systh. Nat.

3 * Dolium perdix ,
lamarck Genre XL.

in het fransch La Perdrix (in het nederduitsch

de Patrijs) gualtieri tab. 5 1 • F» D A E'

gen*
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gen vil le pi. 17. fig. A. De afbeelding van

den laaiden is vrij liegt.

Zij koomt uit de Anierikaanfche zee (Vz) en

wordt ook gegraaven te Grignon gevondcff.

Uit het kabinet van fa u jas.

N. III. Buccinum ascaniac» Buccin asccignc

}

•

(het bruin Kofferhoorntjen) (b\ BrugüierE
Encycl. w.éthod. 42 v güaltieri tab. 44.

%. N. Uit den Oceaan en uit de Italiaanfche

en Barbarylche zeeën.

En wordt *opgegraayen te Courtagnon bij

Rheira^, 'en wordt' in het Kabinet van f a U-

Jas gèVóndén.
’ ’ L I 4 . j l

,

N. IV. Cypjya pediculus

,

linn fysth. nat.

ïp. 93. lama r cK Genre XXV. in ’t fransch

gemeenlijk le pou de nier
,

(bij ons het Luisje

.1 . ge-

VO ^'J koniirt ook uit de Oost- Jndjfchc zceè'n 5

ik heb ’er vencheiden van Batavia ontvgngen.

VERTAALEB.
GO Volgens de aangchaalde afbeelding moet het de

'Buccinum Pullus van linn eu

s

p. 3481. wezen.
Men begrijpt ligt dat het alhier van belang' is wel &
bepaalen welke voorwerpen door den fihrijver bedoeld

worden.

VERTAALER,
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genaamd). Dargenville pl 18. fig. L.

Op de kusten vati Engeland, in de Middel-

land!che zee en in de zeeën van Amerika.

Men vindt het in de palans van Tourraine,

en het is in het kabinet van faujas.

N. V. Casjidea echinophora
,
Bruguiere ,

n°. 19)

Casfis echinophora! lamarck Genre XLII.

Buccïnum ecMnophoriim linnei fyst. nat. fp. 9.

fe casque tubereulê ,
(de geknobbelde Belhoorn)

Dargenville pl. 17 , fig. P. Uit de zeeën

Van Afrika en Amerika.

Men vindt die gegraaven te Grignon ; zy

bevindt zig in het kabinet van faujas,
n e n 1 s M o n t F o r t en m A u g e ; zij wordt

ook gevonden in den omtrek van Rheteuil bij

V diers • Coterets , en is in het kabinet van

lamarck.

N. VI. Stromhus gallus Linn. fysth. nar.

ty- 11. lam arck Genre XLIII, in ’t fransch

m het gemeen l'aile aange
,

(bij ons de Wijzer)

Seba Thef. UI, tab. 62. fig. 1, 2. Uit de

Amerikaanfche zee.

Z
‘i ivordt opgegraaven in Champagne ,

en

is te vinden
in het Kabinet van richard,

keraar in de kruidkunde in het 1'chool van ge-

nee$kunde.

N. vrr.
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N. VII Rojlellaria pes pelicani ,
lamak^

Genre XLV, Strombus pes pelicani linN-

fysth, nat. Jp. 2. Gualt, tab, 53. fig. B, &
La patte d'oie

,

(het Vogel- pootjen) dar-GE#'

VILLE pl. 14. fig. Mi het wordt in bijna altè

zeeën gevonden , en wordt opgegraaven te Gri'

gnon en in den omtrek van Florence ;
het b

in het Kabinet van faujas en van denI 5

MONTFORT.

N, VIII. Fasciclaria trapezium, LAMAR
Genre XLIX; Murex trapezium link.fystb’

nat. fp. 99, gualtïeri tab. 46. fig.

la Robe de Perfe (de ftompe fpil , het Perfiaans^

kleed) dargen ville pl, 10. fig. F; M
koomt van de kusten van Amboin, en woi^

opgegraven to Grignon. Hij bevindt zig h’

Kabinet van denis montfort.

N. IX. Murex Brandaris. Linn. 'Sy^1'

Nat. Sp. 4. lamarck Genre XLVI, in b fiC

fransch in het gemeen la Masfue d'Herat-”
’

(bij ons de gedoomde fnippekop genoemd

G u a l t i e r. tab. 30 , fig. E. Van de Icuste’-
1

van Afrika. Hij wordt opgegraaven te ^ l1

gnon. Hij bevindt zig in het Kabinet va [1 F A v
’'

jASj men vindt hem ook -in een’ verkeen ^-
11
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ftaat in den omtrek van Havre. Uit het Ka-

binet van DENIS MONTFORT.

N, X. Mursx Cornutus . Linn. SystJi. Nat„

fp- 3 , lamarck Genre XLVI ,
in het fransch

in ’t algemeen la grande Masfue d’Hercule (bij

ons de getakte fnippekop) gualtieri t. 30.

hg. D. Uit de Afrikaanfche zee ;
hij wordt op-

gegraaven in de vallei van Andona in Piemonr.

Hij is in het Kabinet van f au jas en in dat

van DENIS MONTFORT.

N. XL Murex tumulus, linn. fysth. nat.

lp. 5- lamarck Genre XLVI. martini
Cenchilien Kabinet III. Th, tab. 109. fig. 1018,

1029. (de Ongetakte Brandaris). Uit de Mid-

ddlandfche zee en van de kusten van Afrika.

Hij wordt gegraaven in de vallei van Andona,

en bevindt Zig in het Kabinet van f a u j a s.

N. XIL Murex Lotorium ,
lamarck.

Genre XLVI, in het fransch la Baignoire (bij

°hs de gebraaden Peer) gualt i er r tab. 50»

s!
.4 * C, n STEa tab. 941, fig. 37 Het is goed

1,ili te waarfchuuwen dat bij de Mürex Loto-

rimn van
1. in neus aanhalingen liaan die tot

de volgende f,iort behooren , en niet tot deeze.

Hij
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Hij valt in de Afrikaanfche zee, en wordt op-

gegraaven in Champagne. Uit het Kabinet van

montfort.

N. XIII. Murex femorak ,
lamarck,

Genre XLVI, dargenville, pl. io. fig.

D, rumph. tab. 26. fig. B. in het fransch La

Cuisfe, (in het nederduitsch de Voet- hoorn).

Uit de Afiatifche zee. Hij worde gegraaven

gevonden in Champagne en te Grignon. In de

Kabinetten van lamarck en montfort.

N. XIV. Murex Arms, linn. fyrth. nat-

fp. 38. lamarck Genre XLVI. dargen-

ville, pl. 9. fig- H. (de Grimas hoorn). Uit

de Afiatifche zeeën. Hij wordt opgegraaven te

Grignon , en is in het Kabinet van richard.

N. XV. Murex Lampas .linn. Systh. NaU

fp. 26. lamarck Genre XLV 1
, g u a l-

tieri tab. 50. fig. D. (de Oliekoek). 'Uit de

Middellandfche zèe.
,
Hij worde opgegraaven te

Grignon en is in het Kabinet van f au jas.

N. XVI. Murex triptarus > uns. SystL

Nat. fp. 2i. lamarck, GenreXLVI , b o R n »

Muf. tab. IO. fig. 18, 19. DA VI LA pi*

fig*
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fig. K. martini Conchyl. Kab. UI* Th. tab.

1633- fig. F. Puurpre triangulaire ailée (eene

foort van Krulhoorn). Uit de Indüche zee en

den Atlantifchen Oceaan; hij wordt opgegraa»

ven gevonden te Grignon, Courtagnon, en in

Hamptonshire in Engeland, en is in de kabi-

netten van F au] as, lamarck, enz.

N XVII. Murex ponderofus

,

lamarck

Purpura triqiietra ponderofa ,
ijahtisi Conch.

Kab. UI. p 347 >
tub - Iia io3°* ddnor

tici maris purpura ,
bonan. Muf. Kei citer»

N 0
. 277. (Eene foort van Krulhoorn). Hij

Wordt gegraaven bewaard in het Kabinet van

lamarck, die niet weet waar hij gevon-

den is.

N. XVIII. Purpura Lapiüus ,
lamarck

Genre XXXVI, Buccinum Lapillus linnei

Systh. nat. fp. 53 - Adanson Senegal, T. 7.

fig.
4 (het Steentjen). Het wordt in bijna

afie zeeën gevonden ,
wordt opgegraaven te

Courtagnon en is te vinden in het Kabinet van

Fau Jas en in veele andere verzamelingen.

N. XIX. Pyntla ficus.
Lamarck, Genre

XLVIII. Bulla ficus ,
LiNN. Systh. nat. fp. H-

in ’t fransch La figue t
(bij ons de Vijg) oar-

U/t GEN'
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genville, pi 20. fig. o. Uit den Indi-

fchen Oceaan
, opgegraaven te Courtagnon en

Giignon , en te vinden in de Kabinetten van
faujas en montfort.

N. XX. Trochus Conchyliophorus. LlNN.
Systh. nat. fp, i ro. Trochus aglutinans

,
la-

marck Genre LiV, in het fransch La frip-

piere (in het nederduitsch de Schulpdraager)
chem NIT2 Conch. tab. i/a, fig. ,688

,

,69o.
it Zuid - Amerika

; opgegraaven te Courta-
gnon , met de fchujpen ’er nog aan zittende;
1(1 he£ Kablnet van 1-aujas, MONTFORT
en maugé.

i
• *

T t?7

XI’ Trochus&ranulatus , l a M a R C k , Genre
LIV. Deeze hoorn is door linke us en
G me lik Verward met de Trochus ziriplnnus
Systh. nat. fp. 8o. Chemn. Conch. V. tab.
3 66 > fi§‘* *595 -> 1596. (gegranuleerde Tol).
Uit de Europifche en Afrikaanfche zeeën; ge-
graaven in den onttrek van Havre. Uit het
Kabinet van montfort.

N. XXII. Natica canrena.lamarck

G

enre
LXXVI; Nerita Canrena linn. Systh. nat.

fP 1. Gualt. tab. 67, fig. V, X; dAR-
GENVILLE, pl. 7 . fig. (Eierdooier;. Uit

de
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de zeeën van Afia en Afrika ;
gegraaven aan

de boorden van de Arno ;
uit het Kabinet van

M O N T F O R T.
- " ’

N. XXIII. Natica albumen ,
iamarck,

Genre LXXVI, Nerita albumen linn. Systh.

nat
- fp 5 - Se ba thef. III, tab. 41 ,

fig. 9 >

10
, ii. (platte Neriet). Uit de Afiatifche

zeeën; gegraaven in den omtrek van het dorp

Cliou, eene halve mijl van St. Fond, departe-

ment van La Dróme, in eene graauwe. klei ,
die

dient om potten van te bakken. In het Kabinet

van F au jas. .

XXIV. Scalaria clathrus , lamarck,
Genre LIX, Turbo clathrus , linn, Systh.

nat. fp. 63. lister tab. 588. fig. (de

basterd Oost - Indifche Wenteltrap) Uit de Mid-

dellandfche zee, den Atlantifchen Oceaan en de

Indifche zee. Wordt gevonden in de klei bij

Gfiou
; is in het Kabinet van f au jas.

KXV. Crepidula fornicata ,
lamarck

Genre XXII, Patella fornicata linn. Systh.

m ‘ fP' 75- (het Pantoffeltjen) van de kusten

van Afrika; gegraaven te Cotirtagnon en Gri-

gnon
; hij is de Kabinetten van lamarck,

p aujas en montfort.
M 2 een

j
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EENKLEPPIGE GEHAMERDE.

N. XXVL Nautilus pompilius linn. Systh-

nat. fp. i. lamarck Genre LXXXV. in het

frahsch la Nautïlè chambrée (in ’t nederdóitsch

gehamerde
;
of dikfchalige Nautilus of Schip'

pertjen) dargenuule, tab. 5 , tig. E. Uit

de Indtichc en Afrikaan Iche zeeën.

Hy wordt opgegraaven te Courtagnon, zij'1

fraai paerleraoer nog hebbende. In het Kabinet

van faujas is een heerlijk fluk van deezefl

aart. Men vindt ’er Hukken van te Grignon.

Daar zijn ’er in Engeland
,

welker binnen (te

vervuld is met eene fteenachtige zelfilandighéid»

terwijl de fchaal van de fchulp in den ftaat van

een gegraaven lighaam van eene witachtige kleur

gebleven is. Men ziet eenen van deeze wel be-

waard in het Kabinet van denis m o n t f o r T-

N. XXVII. Planulites torulofa, lamarck»
Genre LXXXVIII ; Nautilus beccarii linn-

Systh. Nat. fp. 4. Plancus de Conchis

mis notis ,
t. 1 . tig. 1. (een zeer kleine Nauti-

lus) uit de MiddeJlandfche zee ; hij wordt ooit

gevonden digt bij de kusten van de Corfifche

zee
,

daar de fchulpenkenner sionnet van

Lyon den zeiven de eerile gevonden heeft. Men

vindt
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vindt ’er veele
, gelijk ook andere zeer kleine

hoorntjens, die men met vergroot -glazen zien

moet
, en die zeer merkvvaerdig zijn ,

op de

bodems der doozen
,

waarin de Drogisten de

Corfilche koraal houden, waarvan men als een

Wormen drijvend middel gebruik maakt.

Deeze gegraaven hoorn wordt gevonden in

het zand van Courtagnon, Griguon en andere

plaatfen. Men vindt hem in het Kabinet van*

p au jas en andere.

N. XXVIII. Nautilus rugofus ,
unn. Systh.

Nat. fp. 7. lamarcKj Genre LXXXVIII,

(gerimpelde kleine Nautilus) uit de Zuid -zee,

uit de Adriatifche zee en uit dc zee van Corftka.

Hij wordt gegraaven gevonden in Champagne

,

Touraine en te Griguon' In het Kabinet van

F A UJ A. S.

TWEEKLEPPIGE.
N. XXIX. Arca antiquata ,

linn. Systh.

Nat
Jp. 16. lamarck Genre CV 1 ;

adan-
60 n Senegal, tab. 18. fig- 6 .

(Basterd Noachs

^rk). Uit de Indiaan lelie
,
Afrikaan lelie en Ame-

rikaanfehe zeeën.

Wordt gegraaven gevonden in de Faluns van

Touraine en te Grhmon. In de Kabinetten van

F a u J a

s

en mqntfort.
M 3

N.
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N. XXX. Arca Nee , linn. Systh. Nat*

fp. 2. lamarck Genre CVf, adanson,
Senegal, tab. ,g. fig. 6. dargenville,
tab. 23. fig. 6. (De Noaclis Ark). Uit de In*
ditche, Amerikaanfehe en Middellandfche zeeën,
gegraaven te Grignon. In de Kabinetten van
ea ujas en maugé.

* N* Solen vagina
, linn. JVtfL

fp- 1. lamarck. Genre.GXXVIII ; in liet

iransch Le manche de Couteau (in het neder*
dmtsch Geut

. doublet of Mesfen - hecht.) dar-
ÖEN VILLEj tab. 24, fig. K* uümph Muf.
tab. 45, fig, M. Hij wordt in bijna alle zeeën

gevonden
, en wordt opgegraaven te Courta-

fnon, In de Kabinetten van faüjas en van
d R o u e t van Rhehns , voorheen dat van
Mevrouw de courtagnon.

N.XXXH. Peeten Pleurcnectes
, lamarck

Genie CXLV. Ostrea pleurmeeles
, linn.

Systh Nat fp. <5
, jn het fransch in het ge-

meen La fole (in het nederduitsch de Kompas»
doublet) dargenville pi. 24. fig. 6. In

den Inanehen Oceaan en in deChineelche zeeën

j

bij wordt gegraaven gevonden in den onttrek

van Bagnols
, departement du Gard, in eene

graait-
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graauwe pottebakkers klei. In het Kabinet van

FAUJAS.

N. XXXIII. Ifocardia glolofa

,

lamarck,
Genre CXII, Chama Cor, linn. Systh. nat.

fp. 1. in het fransch Le Coenr de Bocuf ,
Is

bonnet de fou (in het nederduitsch de dubbele

zotskap). 13 rug ui ere Encycl. pl. 222. Uit

de Adriatifche zee; hij wordt gegraaven gevon-

den in den omtrek van Havre , en is in het

Kabinet van montfort.

N. XXXIV. Nucnla margaritacea , la-

Warck, Genre CIV; Arca nucleus, linn.
Systh. Nat. fp. 38. (de ronde Ark - doublet)

CHEMN. VII. Til. tab. 58 ,
fig. 574, a, b.

Encycl. tab. 31 1. fig 3. Uit de Noord -zee

en van de Antilles ; hij wordt gegraaven te Cour-

tagnon en Grignon gevonden en is in de Kabi*

netten van faujas en montfort.

XXXV. Pectunculus pilofus, lamarck
Genre CV. Arca piloja , linn. Systh. Nat.

fP' 36
. (de hairige Ark) lis ter, tab. 240,

%• 77- Hij wordt in bijna alle zeeën gevon-

den, en is gegraaven te Weisfenftein bij Hes-

fen-Casfel,
in het Kabinet van faujas; van

Gourtagnon
, Grignon en Chaumón in Vexin in

de
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de Kabinetten van faujas, fortis en

MONTFOR T.

N. XXX VT. Mytilus fmragdinus , l i N N-

Systh - Nat. fp. 26. Chemn. Cow/;. VIII#
|

tab 83. fig 745- In het fransch l'Opale (groe*

ne Mosfel). Hij wordt op de kust van Tran-
|

quebar gevonden (a) en gegraaven te Grignon,
in het Kabinet van faujas.

N. XXXVI [. Mytilus vwdiolus
, r, inn. Systh-

Nat. fp. i 4 . Chemn. VIII. Th. pi. 182,
183, t. 85. fig. 7s^

7 759j in > t fransch ia

vMule des Papous (Papouiche mosfel). Dar-
gen vil le tab. 2 2. üg. C. Uit de Middel-

landfche zee, uit den Noorder, Amerikaanlchett

en Indifchen Oceaanen
, gegraaven te Grignon

>

in het Kabinet van F a n j a s.

N. XXXVIII. Tellina maculofa ,lamarcK)
in het fransch la Pince de Chirurgien , c h E M »•

Conch. VI. Th. p. 84. tab. 8. hg. 73. F A-

V.aN'

60 Men vondt hem voorheen ook: voor Marfeille»

doch op de klip , waarop deeze Mosfelen zig ont-

hielden , eene icerkte gebouwd zijnde, is die n,oS
"

felbank vernield en men vindt aldaar die fraaie mos-

felen niet meer.

vertaALer.
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van NE Couch. p], fig. F. i. Hij wordt
te Grignon opgegraaven

, en in het Kabinet van
fau Jas gevonden.

-^NXiX. Venus hlandica linn. Systh.
^aL fp• ba m au de Genre CXXI , Titan.

ad a Ns on Senegal t. 16. fig. 7. (Yslandfche

kousdoublet}. Hij wordt in bijna alle zeeën ge*
vonden en gegraaven te Weisfenftein

, bij\Hes-
kon - Casfel

,
in yzerachtig zand onder volcanifehe

boffen. In het Kabinet van faujas.

^ XL. Pccten Jacobeus, lamarck, Genre
CXXXV; Ostrea Jacolcca , linn Systh. Nat.
fp- 2. In bet fransch la Pelerine

,
(de Weitas)

gualt. t. 99. lig. E. Uit de Middellandfche

5 gegraaven in den omtrck van Bordeaux.
-it het Kabinet van m on t fout.

^T
- XLT. Peeten maximum

, lamarcic,

^
nre CXXXV Ostrea maxima, l i nn. Systh.
at

' fp

•

1 • in het fransch le grand Peigne (bij

ns Uc St. Jacobs doublet) lis ter tab 163,
en t. 167, fig. 4, Uit de Europifche

5 gegraaven in Touraine en te Grignon

,

.

Ut ^ kabinet van faujas; van Aluey uit
et K^inet van montfort.

N NB.
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NB. Men moet de Balïa Ugnaria van linnens
fp ii. (de Kaneel wafel) door listkR
afgebceld t 714, f. 71. en welke men tè

Courtagnon opgraaft
, niet meer onder de

gewoone hoorns rekenen
, omdat men heeft

waargenoomen dat dat lighaam toebehoort

aan een weeiciijvig dier, dat men eerst on*

der de Laplijia had gerangfchikt
, en want'

van l a m a r c k een bijzonder gedacht ge
‘

maakt heeft onder den naam van Bitlleaai

ziet het IX geflad’t van zijn tlelzel van

dieren zonder wervelbeenderen,

Ik twijfel niet of men zal, naar niaate de aan-

dacht der natuurkundigen zig meer bijzonder

op het opzoeken van gegraaven hoorns el1

fchulpen en derzdver vergelijking met de fla '

tuurlijke zal wenden
, welker ftelzel en rang'

fchikking nu beter zullen gekend worden doof

het werk van l a m a r c k , nog een veel groe-

ier getal wedergaden vinden (a).

GO D ;

l

werk, dat in kort zal uitkoomen en ^aI

LAMAUCK mij in bladen gegeeven heeft, om mÜ 0

^

aanhaalingen naauwkeurig te maaken, voert den nJ tö

van Systkeme des animaux fans veriebresi oU *

bleau general des clasfes , des ordres et desgenr
&i1. J

, paris
fie ces animaux &c, in 8vo, par la M A R -

’

£ij qbtbrvillb, -
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HOORNS.

PLAAT XX.

e Figuren i a en a b vertonen van tweeD
Vei'ferullende zijden den inwendigen vorm van enen

kegelvormigen toegeibitsten hoorn , die moeijlijk

le bepalen is , omdat de fteenachtige kernen

Meestentijds de kenmerken verloren hebben
, vol-

gens welken de gedachten, waartoe deze hoorns

benoord hebben, moeten beftemd worden.

F)aar echter deze, van ene fraaie fteen van

Jachtige graauwe kei gevormd, volmaakt wel
bewaard is , de draaien afgezonderd ,

en zeer

2tUver cn duidelijk zijn ; is het inisichien wel

hogelijk, wanneer wij dien met aandacht na*

§aan, zo al niet de foort, ten minden het ge-
b;icht daarvan te bepalen.

Een gegraven hoorn, die zeer veel naar de-

2en gelijkt
, te Grignon gevonden ,

en dien men
111 bet Kabinet van denys montfort te

r lJS zkn kan , kan tot een punt van overeen*
0mst en

vergelijking dienen, om het gedacht
Van ^en Vai1 Maajirickt te vinden.

e boorn van Grignon fchijnt, in den eer-

0 ftaii
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den opflag, te behoren tot het gedacht TonM
(’Dolium

)

van la marck (fysterne des ani‘

maux fans vertehres. Genre 40 pag. 79)'

doch daar hij gene overdwarsfche kringen, ge
'

nen rechten getanden , of in zijne gehele lengte

gekartelden rand heeft, het kenmerk, dat

marck aan het gedacht Tonne geeft
;

moet

men hem plaatfen in het gedacht, dat hij BüC‘

cin noemt, waarmede deze hoorn overeenkomst

heeft.

De keiachtige hoorn van Maaflrickt , op deze

plaat afgebeeid, insgelijks deze dwarfche karte-

lingen niet hebbende, en in gedaante met dier»

van Grignon overeenkomende, fchijnt dus ook

in liet gedacht van zijne Buccins (of kinkhoorns)

geplaatst te moeten worden , fchoon van den een’

zoo min als van den anderen de foort, waartoe

zij behoren, kan bepaald worden.

Fig. 3. Deze hoorn, die aan den (leen, waar*

in hij gevonden is , vast is
, fchijnt tot het ge

'

dacht van de Nerieten van lx n neus en

marck te behoren: hij ibringt aan den eenen

kant eenigzints uit. Men kan ook daarvan de

fooit niet bepalen.

jïOORNS.
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HOORN 3*

PLAAT XXL

t)e eerfte Figuur vertoont ene gekatnerde

^autihet van ene grote looit ,
die tot den

ftaat van kei is overgegaan. Dit fchoon en zeld-

zaam fl.uk flat nog aan enen kant aan den

kei vast is, die hem tot bedding verftrckte, is

‘er zo gelukkig uit los gebroken, dat men het

inwendige van den hoorn zien kan, gelijk het

alhier is afoebeeld’, naar eene fraaie tekening

Van H are c HAL, die het in gedaante, en

kenmerken zeer wel getroffen heeft.

De tuslchenfchotten zijn dik
,
maar onderfchei-

den
, en van elkanderen afgezonderd ,

zodat men

het buisjen of pijpjen. zien kan ,
dat van de ene

kamer in de andere gaat, en dat hier niet alleen

langer en verhevener is, dan in den gewonen

Nautilus
,

maar ook ene vernaauwing heeft,

''velke men anders in Nautilusfeu van deze ioort

'waarneemt. Daar echter voor het overige

deze Nautilutcn da gedaante en kenmerken van

den Paeriemoer T^amilus of Nautilus PompMus
van l inNeus heeft; kan misfehien deze toe-

O a vaI*
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veiligheid wel een uitwcrkfel van de verftening*

en van enen overvloed van fteenftoffe zijn, die

zich naar dat gedeelte begeven' heeft. Ik geloof

derhalven, dat men denzelven kan befchouwen

als tot die foort behoord hebbende
, waarvan de

wedergade in de Indifche en Afrikaanfche zeeën

gevonden wordt.

Fig. 2 en 3. Soort van Ammoniet of ver(leen-

den Ammons hoorn, zijnde regt, wat rolrond

met geledingen
, en in dikte verminderende naar

mate hij langer wordt. Zijne geledingen of dwar-

fche tusfchenfchotten zijn niet doorboord, en

aan de randen uitgefnedcn naar de wijze van de
fchictgaten der oude torens.

Het is waarfchijnlijk dat die fborten van war-

velbeenderen of geledingen
, die door hunne uit-

gekorven naden zeer naauwkeurig in elkanderen

iluiten , niets anders zijn
, dan het opwerk van

de inwendige holte door de fteenachtige ilof ge-

vormd, die in de holligheden van dezen hoorn

is gekomen, welke misfchien niet dan ene bij-

zondere foort van Ammons hoorn is, tot welk

gevoelen ik des te meer overhelle, omdat wij,

om zo te ipreken een’ trapswijzen overgang in

die hoornen hebben
, die ons tot deze gedaante

kan brengen.

Inderdaad
, fchoon het meerendeel der Ammo-

nie-
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nieten fchijfachtig of rond zij
,
kennen wij echter

enige
, die langwerpig zijn; en deze vertonen

verfchiUende graden van verlenging, zonder dat

echter hunne draaijingen van elkander afgezon*

derd zijn
;
doch de fraaie en zeldzame kegelvor-

^ig toegelpitste Ammons-hoorn van den Szc Ka

•

trynenberg bij Rouaan ,
die zich in een fpiraal

°ntrolt en verlengt als een kinkhoorn ,
fchijnt het

vraagfhik op te losfen ,
en ik kan niet zien,

daarom, zodra de natuur dezen hoorn eens deze

gedaante heeft laten aannemen, andere foorten,

naar dezen gelijkende, niet tot de regte lijn zou.

den kunnen komen.

Ik denk dat la makcic dit alles wel gewikt

en gewogen zal hebben, doch dat het hem niet

gewigtig genoeg is voorgekomen , om dezen

hoorn onder de Ammons hoornen te laten , van

Welken hij een afzonderlijk gedacht gemaakt heeft,

°nder den naam van Baculict , (Baculites verte«

bralis} in zijn boven aangehaald werk, (Genre 9z

P-aS- 103) waar hij van den regten Ammons-hoorn
Van Maaftricht fpreekt, welken ik hem mede ge-

had; daar hij zelfs dien van den Katry

•

Ticnberg
3 Weiken penys montfort zo

wel belchreven en afgebeeld heeft in het Jour-
nal de

Phyfique & d'hifloire Naturelle ,
de

Zhermidor, ^ onder den naam van Corne

O 3
d'Am-
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(TArmnon turbince ,
tot een bijzonder gedacht

gebragt heeft, (Genre 91 pag. 102) onder den

naam van Turriliet , Turrilitcs cofiata.

Bourguet heeft in zijne verhandelingen

over de verfteningen (Traité des Petrifications')

op de 49
fte Plaat, Fig. 313 en 31 6 geledingen

en een gedeelte van enen regten Amraons-hoorn

afgebeeld , doch zo liegt getekend
, dat men

,

om zo te fpreken
,
moet raden

,
wat de fchrijver

heeft willen vertonen en befchrijven.

Bourguet, die niet dan uit anderen af*

fchreef, heeft de afbeelding van zijnen regten Am’
mons- hoorn uit langius (plaat 21) geno-

men, zo wel als liet onderwerp van zijn’textj

doch de afbeelding van langiüs is beter, en

liegt door bourguet nagemaakt.

De Baron van hupsch, heeft in zijn werk,

getijteld : Nieuwe ontdekkingen van eenigc zeld-

zame en onbekende verfieende fchulpdieren ,
om

te dienen tot de Natuurlijke Hijlorie van Neder-

Duitsckland, te Keulen iggi
,

bij Melternicht

in 1 2°. op de vierde plaat den regten Ammoniet

in alle zijne bijzonderheden afgebeeld, naar het

oorlprongelijke, dat hij zelf in den onttrek van

Aken gevonden had,

De Heer van hupsch, die noch lan-

gius, noch bourguet geraadpleegt heeft,

of
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of ten. minften die fchrijvers niet aanhaalt, weidt

zeer breed uit over het gevvigt zijner ontdekking,

,, welke,” zo als hij zegt, „ in zeker opzigt

„ nog opmerklijker is dan de ontdekking der

» Qrtkoceratieten /’fpag- 95
'*n de aantekening)

Vervolgens onderzoekt hij, tot welke hoort

van fchulpdier dat opgegraven lichaam moge be-

hoord hebben, en, na deze vraag in alle de bij-

zonderheden overwogen te hebben, befluit ein-

delijk deze natuurkundige aldus : „ Nadat ik

» bewezen hebbe ,
dat dit fchulpdier geen Am-

„ mouict is , uit hoofde van zijne regte kegel-

„ achtige gedaante, en nog minder een Orthoce-

„ ratict, uit hoofde van zijn inwendig maakzel;

5, zal men mij geredelijk toeftemmen, dat het

„ een nieuw foort van regte, gehamerde, tot

„ nog toe onbekende wormpijp is. Wij willen

„ het dus een’ naam geven. De Heer brey-

5, NIUS heeft het woord Orthocerate voor den

3> Ortloceratict verzonnen ,
omdat deze naar

een” regten hoorn gelijkt ;
wij zouden onze

» buis
, om de gelijkheid welke zij met eenen

s, geplatten hoorn heeft, Homaloceratiet (pfplat-

•>•> ten hoorn) kunnen noemen ,
ten zij men dezelve

liever gekamerden en gebladerden Tubuhct , of

,, eindelijk gekatnerde kegelachtige en geblader-

j» de HWmlu/iVjnoeinen wilde.”(pag. 102 en volg.)

O 4
Zon-
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Zonderling is het overige van het beOuit van

den Heer van hupsch, wanneer hij eindigt

met te zeggen
. „ Men bemerkt tösfchen de

j, Tubulieten met tusfchenfchotten en de geka

?

» merde Cochlieten cene zekere. overeenkomst,

j» gelijkheid en verwandfchap
,

welke wij on-

j, zen Lezers willen doen kennen. De jreka*

,, merde Tubulieten en Cochlieten beftaan beide

j, uit eenen pijpachtigen hoorn, die kamertjens

„ heeft
j doch met dit ondericheid, dat de eerde

,, eene kegelachtige gedaante hebben, en de

„ laatfte als in een lpiraal gedraaid zijn. Ge-

„ lijk nu, uit het geüacht der wormbuizen, de

„ Orthoceratiet wegens zijne verlchillende hol-

,, ligheden overeenkomst heeft met den Nauti-

„ het ,• zo ook heeft de Homaloceratiet om zij-

,, ne Spondylolieten overeenkomst met den Am-
,, moniet

, zodat men in gevolge van de gelijk-

,, heid van inwendig maakzel, welke de boven-

„ genoemde Tubulieten met de Cochlieten heb-

,, ben

,

den Orthoceratiet ook eenen regten

,, Nautihet (Nautilites rectus') en den Ho-

„ maloceratut ook eenen regten Ammoniet

„ (Ammonites rectus

)

zoude noemen kunnen/».

(pag, 104.)

Dat is te zeggen dat de Keullche Natuurk«n'

dige, overtuigd door de kracht der overeen-

komst.
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komst, na dat hij gepoogt had aan te tonen,

ja , volgens hem te bewijzen ,
dat de regte Am~

wouiet geen Ammoniet is, evenwel eindigt met

te zeggen dat men denzelven regten Ammoniet

zoude kunnen noemen, en dit is ook mijn ge-

voelen.

Ik verzoek mijne Lezers verfchoning over de

langwijligheid der bijzonderheden
,

waarin ik

met opzigt tot den regten Ammoniet getreden

ben; doch de naauwkeurige kennis van de op-

gegraven zee lichaamen, is van zo veel gewigt

voor de kennis van den aardbol, en zo gefchikt,

om licht te verfpreiden over de onderfcheidene

omwentelingen onzer aarde, waarvan deze zee

lichaamen de onwederfprekelyklte getuigen zijn

$

dat men het wel zal willen verlchonen
, wanneer ik

dezelve naauvvkeurig wil doen kennen in een

werk, welks voornaamst doeleinde de ophelde*

*Wg van dit fraai gedeelte der Natuurlijke hifto-,

is.

$

0 5 SCHUL*
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SCHULPEN.

PLAAT XXII.

ig. i vertoont ene fchulp , die nog aan den

zagten en tot Hof wrijfbaren fteen vast is, waar-

uit de St Pieters berg befiaat. Zij behoort on-

betwistbaar tot het 99 gedacht van la marck,
dat de naara van Pinne voert. Pinna Linnëi

(Ham-doublet). Lister heeft in zijn voor-

treffelijk werk veele fchulpen van dat gedacht

doen graveren , van welke eenige zeer na bij de-

ze komen, fchoon 'er echter nog eenig verfchil

tusfehen beide is.

Ik bezit in mijne verzameling de ware weder-

gade vRn deze fchulp, welke ik van denys
montfort gekregen heb; hij had dezelve

van Martinique ontfangen. Zij is dun , papier,

achtig, fierlijk van gedaante, en is nog door

geen’ fchrijver afgebeeld. Zij komt in gedaante

en kenmerken volmaakt overeen met het gegra-

ven lichaam van bij Maaflricht ,
het welk hier

is afgebeeld, en 'er is geen ander onderfcheid

tusfehen beide, dan dat de fchulp van Marti'
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nique iets groter is, voor het overige zijn zij

volkomen van dezelfde foort.

Fig. o. Deze fchulp, opmerkelijk door den

draad of rolronden en uitfpringende zoom, die

zich op eenen van derzelver randen in cene halve

fpiraal verheft, is eene der zeldzaamfte en zon-

derlingfte van alle die men in de omtrekken van

Maafiricht vindt. Ik heb, ondanks alle nafpo-

ringen, ’er nooit meer dan drie van gevonden,

die alle dezelfde gedaante en dcnzelfden zoom

hadden, zo dat men volftrekt met gene zeker-

heid zeggen kan of zij tweekleppig zijn dan niet.

Schoon deze fchulp in gedaante en dikte eeni-

ge overeenkomst heeft met de klep van een*

oester; verfchilt zij ’er echter daarin van, dat zij

het kuiltjen niet heeft, dat men aan den top van

de oesterfchulpen vindt, en dat dient om den

hand te bevatten , welke het onderfcheiden ken-

merk van dat geflacht is ; ook vindt men in de

fchulp het indrukzel van de fpier niet, dat in

de oesters gevonden word.

Zij zou nader komen bij het geflacht Acarde

134) van la marck (pag *3°) dan

hij alle andere Iborten, zo men zekerheid had

dat zij tweekleppig was. Doch haar naar bin-

nenlopende zoom ,
de afwezigheid van een kuilt-

jen en van een Ipierachtig indrukzel, en een ze-
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kcr voorkomen, om zo tc fprekcn, doen ver-

moeden, dat zij eenkleppig is , en een bijzondeE

gedacht moet uitmaken. La marck heeft

niet geaarfcld dit gevoelen aan te neemen
,

en

heeft . ’er inderdaad een nieuw gedacht van ge-

maakt, het welk door hem als een aanhangzel

van zijn delzel is bekend gemaakt, onder den

naarn Planojpinet (Planofpirites ostracinu)

pag. 400 j doch hij heeft het geplaatst in een

bijvoegfel dat den tijtel voert van geflachtcn ,

die niet volkomen bekend zijn.

Fig. 3 is eene twede fchulp van het gedacht

der Ham doubletten
, doch zij is dikker dan die

van Fig. 1 . en haare ftrepen of plooien zijn re-

gelmatiger. Zij gelijkt veel naar de figuur, wel-

ke men bij lister (plaat 371, fig. 212)

vindt, en welk bij hem den naam voert van

Digitiformis (of vingervormige) in het regis-

ter, achter aan zijn werk geplaatst. Doch deze

bekwame Conchiologist heeft niets gezegd van

de plaats, waar deze fchulp te huis behoort , noch

naar welk model hij zijn figuur heeft laten teke-

nen en graveren. Linneus, die lis ter
aanhaalt

,
heeft deze fchulp Pinna Saccata (de

buikige Ham-doublet) genoemd, en zegt, dat

zij zeer zeldzaam is
,
en in de Indifche en Mid-

dellandfche zee gevonden wordt: (zie l inn ê

Syfi. Nat. uitgave van gmjelin Sp. 8.)
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Fig. a vertonen de twee kleppen van

eene zeer zonderlinge fchulp, die van hare half

verfteende moederflof gefcheiden is; de twee

kleppen zijn zeer wel bewaard, en fluiten vol-

waakt op elkandercn.

Deze fchulp heeft vooren of plooien ter we-

derzijde van het builtjen geplaatst ,
welke herin-

neren aan die, welke men in de Petondes van

Marck waarneent (Genre 105) doch deze

vetfchillen van die der hier afgebeelde fchulpen ,

door hare onregelmatigheid : terwijl zij nog

daarenboven van buiten gebladerd zijn
,
met fpo-

ren van llralen, die zich tot den rand toe van

elkandercn verlpreiden.

De Ayicuh van la marck (Genre 14a

Pag- * 34) bij linneus de Mytilus hirundo

(het gevlerkt vogeltje) genoemd, heeft tot eene

zekere hoogte veel gelijkheid met onze gegraven

fchulp* doch zij verfchilt 'er nog te veel van,

°w haar in denzelfden rang te plaatfen. Het

z°u misfchien beter zijn ’er een bijzonder geflacht

Van te maken, naast dat van de Aviculc. ïk

voel zeer wel
,
hoeveel zwarigheid het in heeft

,

de gedachten te vermenigvuldigen; doch in een
k°nftig

ftelzel, vooral in dat van de hoorns en
fchulpen

, dat nien naauwlijks begint te ontwar-
fen

,
is het misfchien zeer goed

,
de geflachten

Wat wijd uit een te zetten , daar men dezelve

na-
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naderhand gemaklijk verenigen en dus de ge-

nachten weder verminderen kan , wanneer de

gronden der wctenfchap vast gevestigd zullen

zijn, terwijl intusfchen de reizen naar verafge-

legen zeeën ons een groter getal voorwerpen

kunnen oplcveren, die misleiden de open vak-

ken vullen, en de reeds aangenomen gedachten

bevestigen zullen.

Fig. 5. is ene fchulp, die veel gelijkt naar

een mosfel
, wanneer men dezelve niet dan van

boven beziet; doch wanneer men haar naauvv-

keuriger gadeflaat van alle kanten en haar met

andere dergelijke vergelijkt, die van haare moe-

derüofFe gefeheiden zijn ^ ziet men fpoedig dat

liet een nieuw foort van Gryphieten is , beho-

rende tot het gedacht der Huitres (oftrea) van

LA MARC K (Genre 139). De fchulp van de.

ze Gryp/net is zeer dun, zij is in kalk-fpath

veranderd.

Zij gelijkt eenigfints naar de gegraven fchul-

pen, door bourguet (plaat 15, pag. 62)

onder den naam van Oester met den bek naar

binnen gebogen of Gryp/net afgebeeld; doch

meer nog naar die, welke men bij langius
vindt (plaat 48 , fig. 1 en 2.) over den naam

van Gryphitae Luidio. Evenwel is die van

Maastricht nog van een ander foort.

sc hul-
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SCHULPEN.

PLAAT XXIII.

ï\ . i. is eene bolle kam, doublet, ten min*

ften in de onderfte klep
,
die aan den fteen vast

'

ls
i gelijk die in deze figuur is afgebeeld. Der-

zelver ribben zijn duidlijk zigtbaat, uitllckende

en rond, en de ooren zijn bijna gelijk. Derzel-

ver wederga is niet bekend. Men vindt dezelfde

verftening in de omtrekken van Bourdeaux ,

d°ch op verre na zo ongefchonden niet, als in

den St. Pierers berg, waar zij bijna niet van na-

tuur veranderd is.

Linneus had de kam-doubletten ten on-

rechte niet de oesters verward , onder den naam

Van Ofirea Peeten, doch bij hen die talrijke

Verzamelingen hadden, waren zij altijd gefchei-

den, en bruguiere deed ’er beflisfend uit-

spraak over
,
terwijl hij ’er een bijzonder gedacht

Van maakte, onder den naam van Peigne, Pee-

ten
, het welk la marck behouden, en

waarvan hij z jjn i^fte gedacht gemaakt heeft. De
kam doubletten verfchillen van de oesters door

hunne ooren en door hunne ftandvastige evenre-

dig-
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ledigheid van kleppen in voldrekt alle lchulped

van hetzelfde gezin , terwijl daarentegen de

oesters onregelmatig zijn
,

zodat men ’er met

moeite twee vindt , die elkanderen volkomen

gelyken.

Fig. 2. Bovenlie klep van ene Kam-doublet*

die tot de Weitasch- doubletten ('Ojirca Jaco-

la ea') fel lijnt te behoren
, (l inneus Syfi*

Nat. Sp. a.) waarvan de wedergade in groote

menigte in de Middcllandfche zee wordt gevon*

den. Deze gegraven fchulp van Maajiricht is

ene van de gemeende in den St. Pieters berg en

de omliggende heuvelen
; doch de onderfte klep

ontbreekt ’er altijd aan , terwijl de bovenfte zo

goed bewaard is gebleven , als. men zoude kun-

nen wenfehen. Deze zonderlinge omftandigheid

is niet zonder voorbeeld in dergelijke ophopin-

gen van fchulpen , in het zand onder den grond

bij een gebragt door de uitwerking van ouds-

tijds plaatsgehad hebbende aanfpoclingen , voor-

gevallen onder eene reeks van toevallige oniftan-

digheden , welke de bewerktuigde lichaameu

,

die voorheen in de zee geleefd hebben
,
in groote

wanorde dooreen vermengd, daarheen gefmeten

hebben.

Fig. 3. Andere Kam- doublet , met een enkel

oor, met brede ribben, die hoog uitfteken, en

zich
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zkh zeer duidlijk vertonen : wij kennen niets

dergelijks
, onder de talrijke foorten, welke de

tijkfte verzaamelingcn van Schulpen vertieren.

Fig. 4. Deze tedere en broze Schulp, nog

Vastzittende aan den Steen, die haar tot Steun-

punt diende
, heeft tot wedergade de Ostreapleu -

r
°nectes (de Kompas doublet) van l in Neus

(^ijst. Nat. Sp. 6) in het Fransch la Sole ,
die

111 de zeeën van China en Japan woont , cn geen
°ester, maar ene ongemeen lierlijke en zeer broze

Kanvdoubiet is. Het is de Pectenpleuronectes van

^Amarck en de Sole van dargenville
Cp!aat 2? figuuv G.)

^g. 5. Insgelijks ene zeer dunne en even

§°ed bewaarde Schulp, die meestentijds maar
tIle klep heeft, en zo broos is, dat men, on*
(

'anks haren welbewaarden ftaat, zeker kan zijns

kaar te zullen breeken, wanneer men haar van

Steen
, waaraan zij gehecht is , wilde lcheiden.

kk heb op de plaats zelve , na lang zoekens
, de

andere
kiep gevonden ,

en uit het kenmerk van
^e2e

beiden blijkt, dat men deze Schulp bij de

gevlerkte vogeltjens (JiironddUi s) moet plaat-

en
’ 'waarvan lamarck zijn gedacht der’

dncula's
gemaakt heeft. (Genre 14a pap. 134.)

Deze is ene njeuwe en onbekende foort ; men
Vjndt er die driemal zo groot zijn. Naardien

P dt
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de Schulp bijna zo duu als papier is, moet men

zich verwonderen
, dezelve in zo goed enen ftaaf

te vinden. Schoon het ook waar is, dat de goe-

de niet gemeen zijn.

Fig. 6, Ene zeer fraaie Ostraciet of verftee»'

de Oester met hare twee kleppen, van die foort,

welke men Grijphieten noemt. Linnöus heeft

de Grijphieten, die zeer menigvuldig zijn, om
der het gellarhr tfer Oe^tnrc gAplimf-et. Misfcliieii

zou het voeglijk zijn, dezelve ’er weder uit te

nemen, om ’er een afzonderlijk geflacht van te

maken. Men vindt op vele plaatfen verfteende

en zelfs Hechts begraven Grijphieten
, en de foor-

ten zijn menigvuldig. Die, welke in haren na-

tuurlijken Haat zijn , zijn bij de Natuurkundigen

zeer gezocht, welke hun den naam van Hanen-

kammen ('Cretes de coqj gegeven hebben. MeU
telt ’er reeds verfcheidene foorten van.

Die van Maastricht
, alhier afgebeeld

,
fchijnt

ene nieuwe foort te zijn.

*

a ch uk*
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Schulpen.

plaat XXIVi

^ig. i is ene Grijphiet van ene langwerpi*

§e gedaante, wat gedraaid, met groote uitfte-

kende Iftcpen
;
deze is Hechts ene onderfte klep

van ene fchoone Grijphiet van ene onbekende

fo°rt. Alle de Conchiliologisten hebben de Gnj-

Phieten , bij de Franfchen Cretes de coq genaamd,

in het geflachr ** oesters geplaatst. Men vindt

in tbminige zeeën de natuurlijke Schulpen van de
t

Grijphieten-, doch de gegravenc en verfteende

zijn veel menigvuldiger ,
en van zeei onder*

icheidene foorten. De kalkbergen van Havré

bevatten ’er ene grote menigte van; in de on-

derfte lagen van de Vachcs noires tusfchen Caen ,

ftonfleur en Pont 1’Eveque vindt men ’er gróte

Verzamelingen van, gelijk ook zeer fraaie bij

Angouleme, in den omtrek van ChartreS en el-

ders gevonden worden.

®Rügu i ere ,
die het werk over de hoorns eh

fchulpen in de Ertcijclopedie par órdre des ma-

tteres op
2;iclr genomen had, had voor dat werk,

Voor zijn vertrek naar Egijpte en Perüe, twee

p 3
#**'
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platen (plaat 187 en 188J van Grijpikten doen

vervaardigen.

Fig. i en 2. van plaat 1 88 hebben enige over-

eenkomst met die van Maastricht; doch, daaf

de text van bruguiere, welke de verklaring

dier platen bevatten moest, niet gedrukt is; dra-

gen wij nog gene kennis , waar deze GrijphkW1

gevonden zijn.

Fig. 2 is ene Grijpliet , nog groter dan die

van Fig. 1 , zij heeft dit aanmerkelijks, dat de

twee kleppen van onderen vast zijn, het geen

niet het gevolg der verftening is, maar wel van

de natuur ,
welke die twee Heupen

, van der-

t
zeiver geboorte af, aan elkanderen heeft generf*,

zij behoren beiden tot het bovenst gedeelte van

de fchulp, zodat deze twee hovende kleppen,

die van onderen aan elkanderen vast zijn
,
twee

onderfte kleppen, ook aan elkanderen vastge'

hecht
,
moeten bedekt hebben. Men ziet dage-

lijks voorbeelden van die dubbele fchulpen, bij-

zonder in het gedacht der oesters.

Fig. 3 fchijnt door hare gedaante meer tot het

gedacht der oesters dan tot dat der mosfels te

behoren : Doch alzo ’er niet meer is dan deze

klep, die aan den heen vast is, en ik vreesde

die te breken, wanneer ik ’er haar afbrak, heb

ik het fcharnier niet kunnen zien, waarom &

hieromtrent niet ftelligs verzekeren kan.

* Fig.
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Fil. 4 is ene aardige Kam-doublet, gevoord.

Uitgerand en getand. Zij herinnert in het klein

aan de gedaante en aan de voren van den Ko-

nings-ntantel (,Manteau ducal

)

en van den

Weitasch (Gibecierc) ;
doch deze klep ,

die de

k°venfte is, is plat ,
terwijl de Weitasch dou-

kfct en de Konings-mantel hunne twee kleppen

en rond hebben. Te vergeefsch heb ik na-

boringen gedaan om de wedergade van deze

khulp te vinden. Ik heb niet alleen niets gevon-

^eu
5 dat men ’er naauwkeurig mede zon kunnen

Vei'gelijken, maar ik heb zelfs in de rijke en me.

Uigvuldige vf-radiuelingen van gegraven Hukken
lllt den St. Pieters Berg, welke ik gelegenheid

gehad heb te doorzoeken, zowel in Holland als

1,1 Braband, nooit de onderfte klep kunnen vin-

l'en '> zij moet noodwendig bol zyn,

f
;
ig- 5 * Deze langwerpige fchulp, gelijk die

van het 14611e gedacht van lamarck, dat hij

Lme noemt, en die zelfs, eenigzints verheven

Zijnde
, een weinig fchijnt gegaapt te hebben ,

als

c1‘G rasp-doubletten
,

verfchilt ’er echter van in

voorkomen over het geheel, en in hare

oren, h{en moet j,aar jus onder de Kam-dou-
bletten laten- fchoon zij tot ene foort behoort,

^aar\ an de wedergade onbekend is.

P 3 SCHUD-
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SCHULPEN,

PLAAT XXV.

Fig. i is ene fijn geftreepte Schulp, met ?nS

zeer duidlijke fcherpe vore op den rug. Het is een

oester, die veel overeenkomst heeft met die,welke

BRUGuièRE heeft befchreven in de Encijclopé’

die (pi. 184 fig. 10, Tt
, 13 en 14) en welke zich

gemeenlijk aan de takken der manglesbomen hech-

ten
,

en zich daaraan vast 'matten Oo»r middel

van zekere haakjens of aanhangfels
,
welke het

dier weet te maken
,
zodat de talt van den boom

’er door omwonden wordt, en ene foort van hof

len vorm in de onderfte klep van de fchulp vit'

maakt, fchoon ook dikwijls de bovcnfte klep

fporen van die buiging heeft.

De foort, die wij hier afgebecld hebben, is

onbekend en nog niet befchreven.

Fig. 2. Ook ene oester van ene onbekende

fdftrt. Zij vertoont op het agterst gedeelte vap

de fchulp ene diepe, rolronde holte, die engeï

wordt, naarmate zij in de lengte der kleppen

voortloopt
} het geen bewijst dat deze oester,

even als de voorgaande zich aan de bonten vast*

maakt j
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maakt, welker takken door de zee befpoeld

worden. Zij maakt cr zich aan vast, waarfchijn-

lijk niet door middel van haakjens ,
gelijk de oes-

ters van de manglesbomen ,
maar door zich vol-

maakt te fluiten op de rolronde takken, welke zij

naauw omvat. Het zou echter zeer mogelijk

zijn dat deze oester, in plaats van zich aan de

bomen vast te hechten ,
zich aan ronde fchulpen

vastmaakte.

Fig. 3. Bovenfte klep van ene kleine Ostraciet,

die de gemene oester ( Ostrea edulis van lin

neus Sijst. Nat. Sp. 105.) vrij nabij komt.

Doch deze vpitooat enen uidlckenden zoom

op den linker rand van de fchulp.

Fig. 4. Andere bovenfte klep van ene kleine

Ostraciet
, waarvan het geflacht moeielijk kan

bepaald worden
,

omdat zij niet genoeg onder-

fcheidende kenmerken bezit.

Fig. 5. Deze zonderlinge fchulp ,
die geplaatst

fclhjnt te moeten worden onder het geflacht der

oesters, is volftrekt onbekend: hare brede ge-

daante, de foorten van golvende plooien, die

haar bedekken, en de oren, die haar van andere

fchulpen ouderfeheiden ,
maken het moeilijk haar

geflacht te bepalen.

Fig. 6 a en b is een fteenborer {Mijtilus LU

top/iagus)
5 die zeer zonderling is, daarbij, in

p 4
plaats
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plaats van de kalkachtige ftencn te doorboren,

gelijk de andere fteenborers, van ene ftecnachtigs

fchede omringt is, en ene bijzondere foort vormt,

waarvan de wedergade nog onbekend is. BrU-

cuiip-e, verlegen waar hij de fteenborers plaat-

lèn moest, heeft ze in het gedacht der MijtHut

.

Jbn gelaten. La marck heeft er een bijzon-

der geflacht van gemaakt (genre ioi) onder den

naam van Modiole. Modiola.

Fig. 7 . Zeer kleine Ostracieten ,
welke men

in verfcheiden ftenen uit den omtrek van Maas.

tricht verlpreid vindt. Het is waarfchijnlijk ,
dat

het Hechts zeer jonge oestenjcua «ij,-,
__ cpc nog

niet volwasfen waren. Men vindt dergelijken in

den zandachtigen grond van Grignon, Chau-

mont ,
Gourtagnon , en in den fchulp - grond van

Touraine, Men kan de foort, waartoe zij be-

horen
,

niet naauwkeurig opgeven.

Fig. 8. Gegraven kam- doublet met fijne ftre*

pen, bijna zo dun als papier. Wanneer men in de

1'chulpkunde nog niet veel ondervinding en een

geoefend oog had
,
zou men in den eerften opftag

denken , dat men bepalen kon
,

tot welke weder*

gade deze Kam doublet moest gebragt worden $

doch wanneer men haar naauwkeuriger in alle ha*

re bijzonderheden nagaat
,

vindt men er verfchü.

leij
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len in , die niet toelaten ,
dezelve onder de ene

of andere bekende foort te brengen.

Fig'9- Men zou in den eerden opllag dit voor-

werp voor ene bijzondere foort van papieren Nau-

tilus aanzien; doch, wanneer men het met aan-

dacht waarneemt ,
en het met verfcheiden ande-

re, naar dit gelijkende, en op dezelfde plaats

gevonden
,
voorwerpen vergelijkt ;

kan men zich

«iet onthouden van hetzelve voor denzelfden Ne-

det aantezien
,

dien wij boven op Plaat XX. fig.

3 afgebeeld hebben. Men moet Hechts opmerken

dat deze fchijnbare gelijkenis naar enen Nautilus

alleen veroorzaakt is donr de drukking, cn omdat

men het voorwerp aan de zijde van den draai ziet.

Fig. io. Een Ostraciet, bijna op de helft der

natuurlijke grootte, zeer dik van fchulp, De

hovende klep is aan dc onderde vast, doch zo

gelukkig, dat men zeer onderfcheidenlijk de

draaien, de dikte, en het binnenst gedeelte van

de onderfte klep ziet. Men vindt in de fchulpen*

bank van Montmartre bij Parijs zeer vele Os-

üacieten van dezelfde foort.

P 5
TR2,
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terebratuliete n4

plaat XXVI.

ï-rf'A marck heeft in zijn leerftelzel pag. 138

,

een bijzonder gedacht gemaakt, onder den naam
van Térébratule (Papegaij - Schulp) , het welk

zijn 152de gedacht is, en op de volgende wijze

door hém bepaald wordt.

« Regelmatige Schulp
, door ene korte buis of

„ band bevestigd, fimentrefteld uit twee ongelij*

„ ke kleppen, waarvan de grootde op het eind

„ bijna als in de gedaante van een fneb verlangt,

„ en met een gat doorboord is, waardoor de ge-

,, noemde band heen gaat. Zij heeft ene twee-

,, tandige fchamier, en twee dunne takken
, ge-

„ vorkt van gedaante en beenachtig , vast zitten-

,, de aan de niet doorboorde klep, welke het

,, dier (de Anotnia terebrat-ula van linneus)
» ter ftcun fchijnen te dienen.”

Bruguiere had zich voorgenomen een

uitgebreid werk over de Terebratules te geven in

de Encyclopédie methodique. Hij had ten dien

einde voor zijn vertrek reeds agt platen alleen

over dit gedacht der fchulpen doen graveren ,
waar-

• op
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op agt en vijftig foorten waren afgebeeld, en

daaronder vele gegravene, waarvan fommige zeer

opmerkelijk zijn; zodat het waarlijk te bejamme-

ren is, dat ons de text tot deze platen ontbreekt,

en wij geen het minste naricht hebben omtrent de

plaats waar deze fehone en zeldzame Terebratu-

lieten gevonden zijn. Men kan de figuren ,
door

kRUGuiERE uitgegeven, raadplegen op de

a39? 24 1 >
242 > a43 j

244? 245 en a4^e

plaat, van die afdeling der Platen van de Ency-

clopedie
, waar over de tweekleppige Ichulpcn ge-

handeld wordt.

De Heer walch heeft insgelijks in zijn werk

°ver de delfftoffen vericheide Terebratuliten gege-

ven (*). Die van den St. Pietersberg te Maas-

tricht zijn tamelijk menigvuldig, daar zij twee

platen beflaan. Ik weet dat er onder zijn ,
die

Veel gelijkheid hebben met löorten die elders ge-

vonden worden ;
doch men vindt ook vele onuit-

gegevene, en ene, waarvan de wedergade in on-

Ze zeeën gevonden wordt.

Men kan derhalven ,
uit het geen ik reeds over

Tcrcbratulieten gezegd heb, opmaken, dat

dit

(*) Zie plaat 14, 16, 17 en 18 van zijn werk,

Das Steinreich fystemaiisch entviorfen von j. e. e.

Walch uitgegeven te Halle 1762. in Üvo. met platen.



£14 NATUURLIJKE HISTORIE VAN

dit geflacht een der meest opgegraven voorwel'*

pen is, en het meest de Natuurkundigen bezig

houdt. De Zeefchulpen van hetzelfde gedacht

,

verre van even menigvuldig te zijn, zijn integen*

deel weinig in getal ,
en bevatten Hechts weinigs

lootten. De Middellandlche Zee bevat er fommi-

gen ; de Magellaanfche zee * engte heeft er enige

fchone lootten van opgeleverd, waarvan men de

bekendmaking aan bougain ville te danken

heeft. Het is waarfchijnlijk , dat, wanneer men

den aandacht van reizende natuurkundigen hier-

voor opwekte, men op grote zeereizen meer

foorten ontdekken zou; en wij beloven ons van

de kennis en den ijver des Kapiteins baudin
en zijne reisgenoten, meer dan ene ontdekking

van deze foort, zo wel in de Zuid zee als in an-

dere afgelegen wateren, die nog niet dan terloops

en met een geheel ander oogmerk , «j«n om met

zorgvuldigheid fchulpen te verzamelen, bezocht

zijn; daar de reis van Kapitein baudin inte-

gendeel het bijzonder doel heeft, om naar alles

onderzoek te doen
, dat maar enigzins tot de ken-

nis der natuur betrekking heeft. Wij moeten er

derhalven alles goeds van hopen.

S’lT-’
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UITLEGGING VAN DE PLAAT.

Fig. i is onbekend en onuitgegeven.

Fig. 2 is afgebeeld in zijne natuurlijke grootte,

en tevens onder verfchillende oogpunten ver-

groot, ten einde men er zich een duidelijk denk-

beeld van zoude kunnen maken. Zij heeft vefl

Rijkheid, doch in het klein, met de Terebraiu-

die in de Encyclopedie plaat 246. fig. 4 en 6

ts afgebeeld.

Fig. 3 is insgelijks onbekend ,
en tot nu toe

Het uitgegeven.

Fig- 4 fchijnt insgelijks nieuw en onuitgegeven

te zijn.

Fig. 5. Deze fchulp, in hare natuurlijke groot-

te afgebeeld, is ene gladde Terebratula ,
veel

gelijkende naar die welke men gegraven en kei-

acntig in de krijtgronden van de omtrekken

Van Meudon , nabij Parys. Scheuchzer in

zijne Natuurkunde des Bijbels heeft ene der-

gelijke op zijne 48fte Plaat onder fig. 1 01 afge-

beeld.

Fig. 6 fchijnt fchubachtig te zijn ,
op de wijze

als de Chiton of O/cabrion. Hare bovendo klep

ls naar beneden gedraaid. Zij is onuitgegeven.

Fig. 7 is eene fraaie kleine Terebratuliet ,
in

kare natuurlijke grootte afgebeeld ,
en daarna ou-

de?
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der het Microscoop vergroot ; men ziet die van

onderen en van boven. Men vindt in de Adria-

tifche zee eene kleine Tercbratuliet , die de we-

dergade hiervan fchijnt te zijn.

Fig. 8. Langwerpige Tercbratuliet iri hare

natuurlijke grootte, van voren en op zijde afge*

beeld. De foorten van deze gedaante zijn zeld-

zaam. De 234de plaat van de Encyclopédie mé*

tkodique fig. 1 a, b, c vertoont ook ene derge-

lijke enigfints langwerpig, doch zwaar gefireept,

en tot ene andere foort behorende.

'Fig. 9 fchijnt veel overeenkomst te hebben met

fig. 6 a 9 b, c van plaat 24! van de Encyclopé
•

die ,
maar deze van Maastricht is kleinder. Plast

246. fig. 8 a van de Encyclopédie vertoont ene

nog kleindere dan deze van Maastricht, doch

wanneer men op de vergroting let in fig. 8 b*

ziet men dat zij dezelfde is Toe* <3o onze maat

afgebeeld naar ene veel jongere fchulp. Ik gis

derhalven dat bruguiere fig. 8 a op de

246fte plaat latende afbeelden, hetzelfde voor-

werp gegeven heeft, dat men reeds op plaat 241

fig. 6 afgebeeld vindt, en dat er geen ander om

derfcheid tusfehen beiden is dan de ouderdom.

Fig. 10. Deze Terebratuliet heeft in hare b°’

Venfte klep een foort van een tongetje
,

die hetö

veel overeenkomst geeft met het gegeven voor-

werp
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Werp door den Baron van hdpsch, onder

den naam van Pcridioliet befchreven. Zie het

boven aangehaalde werk van den Heer van
H u p s c ii

,
plaat 4. fig. 16 en 17.

Fig. ij. Deze fchulp ,
in hare natuurlijke

grootte van voren en up de zijde afgebeeld ,
is

onder het vergrootglas vergroot, gezien van bo«

Ven en van onderen. Zij is opmerkelijk door

bare bovende klep , die gekromd en met zekere

Van elkanderen wijkende dralen verfierd is. Ik

boude haar voor nog niet befchreven.

Fig. 12 komt mij voor insgelijks onuitgegeven

te zijn,

Fig- x 3 komt zeer nabij de Peridiolieten van

den Baron vanhupsch, doch deze is nergens

afgebeeld.

Fig. 14. Ik weet niet, of men omtrent de Te-
rebratulieten onderdelingen maken of ze allen in

*nen rang lnton moet , tot dat wij meer voorraad

bobben om te vergelijken ; doch deze, die hier af-

beeld is, verfchilt zo zeer van de anderen, dat

^ het voor misfehien voegzaam houde ,
’er een

bijzonder gedacht van te maken ,
terdond volgend

°P dat der Terebrcttulieten, Want de geknotte

t0P» de diepe voren, en de platte kleppen, kon-
den zeer wel voor kenmerken van dit geflacht

dienen, waaronder dan ook de fchulp, onder

N. 13
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N. 13 afgebeeld
,
gebragt zoude moeten worden*

De Baron van hupscii heeft dergelijke ge-

graven fchulpen afgebeeld , die hij in het Gulik-

fche gevonden had
; hij heeft aan dezelve den

naam van Pcridiolieten gegeven uit hoofde van

hare gelijkheid met ene kleine zak. Doch h#
is ene al te grote vertoning van geleerdheid?

woorden voor zulke kleine zaken te vormen? en

daar de nieuwe voorwerpen
, die in de natuurlij-

ke Historie en in de natuurkundige Wetenfchap"

pen ïiog ontdekt kunnen worden, zo onnoemlijk

zijn; zou hieruit welhaast volgen, dat; wanneer

men op deze wijze voortging onze fchone taal

met fleeht grieksch aan te vullen, de beoefening

der nieuwe Ipraak meer zwarigheden dan die van

de wetenfchap zelve hebben zou, en dat de na-

tuurlijke Hiftorie, daardoor affehrikkend worden-

de, bekwame nytnnen van zich verwijderen, cU

daardoor achter uit gaan zou in plaats van vorde-

ringen te maken 4

Fig- 1 S‘ Ene fchulp van hetzelfde gefïacht, als

de voorgaande; hare vooruitftekende vore vormt,

als het ware
, twee tanden ,

die haar van deze

onderlcheidcn. Mijn geleerde vriend forti-'

heeft mij gezegd dat de wedergade van deze zon
>

derlinge tweekleppige fchulp in de Sebenif-'h^

2ee naar den kant van Dalmatie beftaat
,
en dat



ÖEN SINT PIETERS BERG. <2IJ>

hij ze voor omtrent twintig jaren heeft bekend

gemaakt.

Fig' 16. Schoon deze fchulp op het uiterlijke

ln gedaante enigfints gelijkt naar de Terebratu*

^es
> is zij echter daarvan onderfcheiden ,

door de

v°rens, die zij van binnen bijna over de gehele

^itgeftrektheid van de onderfte klep heeft, en

hornt nader bij het geflacht Cranit van la
èiarck (Genre 151J de Anomia Craniolaris

van linneus. Bruguiere heeft op de

a43fte plaat, fig. io van de Encyclopedie ene

tweekleppige fchulp doen graveren
,

die veel

overeenkomst met deze heeft.

Q VttK»



220 NATUURLIJKE HISTORIE VAN

VERVOLG VAN DE T ER EB R A T U LI ET Ë

PLAAT XXVII-

Schoon deze Plaat voornamelijk tot afbeelding

van Terebratulieten gcfchikt is , heb ik ecbtei

,

daar ’er geen genoegzaam aantal van voorban

den was , om dezelve te vullen ,
in het mid^

ene Ofiracict en ene Ltinè doen plaatfen.

De Ollraciet (fig. i.) is zeer wel bewaard?

en heeft veel overeenkomst met die van P^
aat

Ag
XXV. fig. 2; dat is te zeggen, dat zij tot 0

foort van die fchulpen behoort, welke zich a»
11

de Manglcsbomen of andere bomen, die aan dc

zee (laan ,
en fomtijds aan gedraaide fchulpcl,?

die na genoeg een dergelijk fteunpunt oplev

^
ren, vasthechten. Hare gedaante is meer

draaid dan die van fig. 2. op plaat XXV ,
doch

daar de Oesters aan zeer vele verfcheidenhed
L

onderworpen zijn, zou het mogelijk zijn,
^

zij tot dezelfde foort behoorden. Zij hebb^

beiden de gedaante en het indrukzel van bc
.

0
21)

enigfints lang en rolrond lighaam, waaraai

gehecht waren, en de plooien zijn bijna gc

.Fig. 2. Deze fraaie fchuip behoort onget^
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feld tot het gedacht Lime,Lima van lamarce
(Genre 146) de Ostrea litna van linneus;

De hier afgebeelde heeft veel overeenkomst met

Ene dergelijke, niet opgegravene, welke bru-

g uiere heeft doen afbeelden in de Ency-

clopedie
, plaat 206, fig. b. Die van Maaftricht

onderfcheidt zich alleen daardoor, dat zij klei-

ner is.

Fig.
3 Ene Terebratiilkt niet uitfpringende:

en fierlijk geplaatste ribben.

Men vindt hetzelfde foort bij scheuchser
Plaat 45 5 dg. 6. en in de Encyclopedie par or-

dre des matieres, plaat 241 , üg. 4 a en b.

Fig.
4. Indien men zich verlaten kon op dc

afbeeldingen
,

die bij verfcheiden oude fchrijvers

v°orhanden zijn, zouden wij deze kleine Tere-

bratulc bij vden daarvan, die ons afbeeldingen

Van gegraven fchulpen gegeven hebben, weder-

Vinden. Doch, daarover het algemeen de teke-

haars van dien tijd ,
weinig acht gaven op de

°nderfcheidende kenmerken, vooral in kleinere

voorwerpen, zijn de afbeeldingen, die hierna

Sclijken, welke ik in verfcheiden werken, doof

m
’j geraadpleegd

,
gevonden heb , te onzeker en

te 0nbepaald
,
om daarop den lezer met volle

gerustheid te durven verwijzen.

Fig. 5 a. Vertoont ene kleine Terebrattiliet in

Q 2 ha-
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hare natuurlijke grootte, doch breder eu meer

in bijzonderheden in fig. 5 b. c. d. ,
'waar zij

vergroot voorkomt. Deze fchulp heeft veel over*

. eenkomst niet de anomia pectiniformis van

LINNEüS.

Fig. 6 a. Ene kleine Tercbratuliet, van boven

enigfinfs bol met weinig uitfpringende en enig'

lints ftompe ribben. Zij is vergroot van ter zijde

(Letter d), van boven (Letter c) en van oiuic'

reu (Letter b) afgebeeld. Ik heb ’er gene af-

beelding in enig ander werk van gevonden ,
en

gelove dat zij onuitgegeven is.

Fig. 7 . Ene andere ïerebatulict, gegraveerd

in hare natuurlijke grootte (Letter a), en ver-

groot van boven (Letter b), en van onderen

(Letter c) te zien; deze fchulp is glad en onge
‘

ribd , zij is in geen werk uitgegeven.

Fig. 8 a. Eene fraaie Terebratuliet aan all®

kanten met kleine uitbuitingen, die een weinig

gefcbubd en fraai geplaatst zijn. Ik heb dezelve

meer in bijzonderheden volgens het vergrootgL ’

onder fig. 8b.c. d.e.f. afgebeeld, gegeven. De

kleppen zijn dik
, en hebben van binnen uk'

fpringende en gedraaide vorens, die dit foort zeef

zonderling maken. Ik befchouw het als onuit-

gegeven.

yER-
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VERVOLG VAN DE SCHULPEN.

plaat XXVIII.

öe eerste figuur is het binncnhe van ene

gedraaide Ichulp
,
het indrukfel van zijn’ mond,

dat volmaakt rond is, doet haar onder het ge-

dacht Cyclofiome ,
Cyclojïoma ,

van la m a r c

k

,

bij wien dit het 5811e is, plaatfen.

Fig. 2 . is het binnenfte van een Neriet ,
of

ttiisfchien van ene Helix ,
want het is moeilijk

uit een indrukzel alleen , hoe goed dat ook zijn

1T10gc
, het gedacht naauwkeurig te bepalen.

Fig. 3. is eene opmerkelijke fchulp ,
zeer veel

overeenkomst hebbende met het 79de gedacht

van la marck, dat bij hem den naam heeft

van Haliotide ,
doch de ware zee-oren hebben

bunnen fchijf doorboord met gaten
,
op ene met

den linker rand evenwijdig lopende lijn ge-

plaatst, en de onze heeft geheel gene openin

•

gen. Men moet dus zeer verlegen zijn, waar

men haar plaatfen wil, ten ware men haar als

eene bijzondere foort van de Sigaret ,
Sigaretus

van la marck befchouwen wilde. Zie het

geen deze natuurkundige in zijnJlelzel der dieren

Q 3” PaS-



ss4 natuurlijke historie van

pag. 64. met betrekking tot de Sigaret zegt,

welke, niets anders fchijnt te zijn dan ene bin-

ncnfle fchulp van ene flak uit het gedacht der

Phylidicjis.

Fig- 4. is ene kleine onbekende kam-doublet

,

pf misfchien ene jonge fchulp van het gedacht

der Spondyles.

Fig. 5. is een foort van Rastellum ,
die tus-

fchen de Oester en de Grijphiet fchijnt te moe-

ten geplaatst worden. Ik gelove, dat het voeg-

zaam zoude zijn
, de Grijphieten ,

en de fchm-

pen bekend onder den naam van Rastellum va11

de Oesters te onderfcheiden.

Fig. 6. Deze fchulp
,
waarvan de oren gebro-

ken zijn, toen men haar van den iteen fcheidde,

heeft vooruitftekende groeven ,
en overblijfftb»

van enigfints flekelachtige aanhangzels; het geen

mij bepalen zou om haar te bcfchouwen ,
als be-

horende tot het gedacht der Spondyles van LA

MAR.CK ('Genre <37), tot welk gedacht ook

misfchien fig. 4. moet gebragt worden.

Fig. 7. Rastel/urn van ene bijna driehoekige

gedaante. Zie hetgeen ik omtrent dg. 5 gezegd heb-

Fig. 8 Deze fchulp, van hare twee zijden af*

gebeeld, heeft het indrukzel eener Ipier, eved

als de Oester; haar top is echter gebogen,

$e van de Cardieten ;
en zij heeft een fo°rt

van



DEN SINT PIETERS BERG. 22*,

van feharnier, dat ons aan dat der Arckes her-

innert. Dit zijn van die moeilijke fchulpen, die

ons de tijd alleen zal leren ouderfcheiden, wan-

neer men een groter aantal heelt kunnen ont-

dekken, of de reizigers naar verve landen ons

foortgelijke zee-fchulpen zullen bezorgd hebben.

Fig. 9. is het binnenfte van ene tweekleppige

fchulp uit het gedacht Budarde van la marcic

(Genre 113). liet is een Cardium van l in-

neus, doch dit enkel indrukzel is niet genoeg-

zaam om de foort te bepalen ,
waartoe de fchulp

behoord heeft.

Q 4
GE'
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GEGRAVEN ZEE-APPEL.

PLAAT XXIX.

Deze fchone zee*appel, van zijne twee zijden

afgebeeld
, fig. i en z. is dc. Echinus radiatus

van leske, fchrijver van de aantekeningen op

de Echinodermata van klein, plaat 234, tafel

XXV. en de Echinus radiatus van Linneusi

Syst. Nat., uitgave van gmelin, pag, 31$7

N. 92

Bruguiere heeft daarvan insgelijks ene

afbeelding gegeven in de Encyclopedie methodi‘

que (zie plaat 156 fig. 9 et 10); doch, daar

deze afbeelding gevolgd is naar ene afbeelding

bij klein, heeft de tekenaar van brugüie*

re het voorwerp niet juist afgebeeld, en is

derhalven de afbeelding niet goed.

Ik heb het voorwerp , dat op deze plaat ge-

vonden wordt, naar de natuur doen aftekenen

met de grootste naauwkeurigheid ,
en fchoon de

omtrek reeds vrij aanmerkelijk is, vindt men

echter onder vele kleindcre enigen
, die nog

veel groter zijn.

Deze Ediiniet is zeer gemeen in de omtrek'

ken
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ken van Maaftricht. Men vindt ze fomtijds ver-

zameld en verenigd tot agt of tien in getal in

ftenen, die niet meer dan anderhalve voet breed-

te en 8 duimen dikte hebben. Men ziet ’er

twee van dezelfde foort, de ene van boven en

de andere van onderen , die gehecht zijn aan de

kaakbeenderen van de fchone en zeldzame kop

,

bekend onder den naam van den gegraven Cro-

codil van Maaftricht.

De Schrijvers, die van den gegraven zee-ap-

pel van de omtrekken van Maaftricht gewag ge-

maakt hebben
,
hebben denzelven den naam ge-

geven van Spatangus Mofae , Spatangue de la

Meufe
, naar de rivier, die de heuvelen bij

Maaftricht befproeit.

Q 5 VER.-
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VERVOLG VAN DE GEGRAVEN ZËE-

appelen.

PLAAT XXX.

Kleln, die een werk over de zee appelen

uitgegeven, en hetzelve met vele afbeeldingen

verrijkt heeft, rangfchikte deze familie van

lchulpdiercn naar de befchouwing van de achter-

delen, en naar de manier, waarop die geplaatst

zijn, terwijl hij deze gedachten onder -deelde

naar de ligging van de mond.

De zee-appel, dien men Anociste noemt, is

die, waarvan het achterfte zich boven aan be-

vindt, terwijl dat van den Catocist naar bene-

den, en dat van den Pleuroeist zich op zijde

bevindt : De mond
, in het midden van het

dier geplaatst
,
vormt een Emmejoftome ,

gelijk

hij een Apomefoftome noemt ,
waarvan de mond

zich niet in het midden bevindt. Zander twijfel

ene grote uitftalling van grieksch om de plaatfing

der achterdelen en des monds aan te duiden.

Laten wij zien, of la marck, die in hef

Fransch gefchreven heeft, gelukkiger in de keus

yan zijne namen geweest is. Deze Natuurkuti»

di*
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dige plaatst, in zijn dikwijls aangehaald werk,

de zee appelen in de eerde afdeling zijner Radi-

aties ec/nmdennes ,
en noemt de voorwerpen

uit deze afdeling Echinides ,
welke hij in o ge-*

dachten verdeelt, waarvan hij het eerde zee.ap-

pel, Ourfui ,
Echinus ,

het twede Galetttes ,

het derde Echinonè ,
Eckdnoneus ,

het vierde

Nacleolite , het vijfde Ananchite ,
het zesde

Spatangue ,
het zevende Casfidiile en het agtde

Clypeastre noemt.

Men kan niet ontveinzen, dat deze keus van

woorden weinig met den geest der Fraolelie taal

overeenkomt
;
en het is te wenfehen , dat l a

Mar CIC in ene nieuwe uitgave van zijn werk

aan het algemeen gevoelen genoegen zal geven,

het welk zich eindelijk duidlijk tegen dergelijke

ongepaste benamingen verklaard heeft, welke te-

gelijk den fmaak ,
het oor en het gezond ver-

dand beledigen

Fier. i. Ene Echiniet bol van rug, plat aan

de zijden, met ene der met vijf dralen ,
het

achterde een weinig verwijderd van de zijlijn,

de mond omringd met bloem - beraden ,
welke

haar de gedaante van ene kleine rolet geven, Ik

befchouw deze Echiniet als onuitgegeven.

Mg 2. Ene Echiniet van ene rondachtigc ge-

daante, het achterde volkomen op zij; de rug

met
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met vijf ftralen verfierd , de mond door een

gelijk getal ftralen gevormd. Deze zee - appel

ichijnt overeenkomst te hebben met twee derge-

lijke, welke BRuGuiERE heeft doen afbeel-

den in de Encyclopédie (pi. 158. fig. 3, 4, 5

en 6) De twee afbeeldingen op de plaat van

BRUGUIERE fchijnen mij toe gene twee verfchil-

lende foorten, maar alleen in ouderdom onder-

fcheiden te zijn.

Fig. 3 Deze gegraven zee appel is bol aan de

ene en plat aan de andere zijde en insgelijks ver-

fierd met ene fier van vijf ftralen. De fig. 3 b ,

naar het vergrootglas afgebedd, vertoont ons ene,

als het ware, met tcpeltjens voorziene oppervlak-

te, waarin de punten of Hekels gehecht zijn ge-

weest; ik houde dit voorwerp voor onuitgegeven.

Fig. 4. Ene Echiniet
,

minder bol dan de

vorige, van ene bijna ronde gedaante; ene lier

van 5 dubbele ftralen
,
gevormd door tien lijnen

van punten, op de wijze van ftralen geplaatst,

beflaat bijna de gehele bolle zijde van dezen zee-

appel. Het achterfte is op den kant, en heeft ene

grote opening, terwijl de mond, die in het mid-

den is
,

in vijf naauwlijks zigtbare afdelingen ver-

deeld is. Ik houde dezen zee-appel voor nieuw.

Fig. 5. Een kleine zee-appel in de gedaante

van een tulband, overdekt met tepeltjens en in

het
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het klein veel overeenkomst hebbende, met den

zee-appcl uit de zwarte zee. De oude natuur-

kundigen hebben aan dit foort den naam gege-

ven van Cidaris.

Fig. 6. Deze Echiniet komt zeer nabij, aan

die
, welke onder N. 4. is afgebeeld ,

zij ver-

schilt ’er echter een weinig van ,
daar zij meer

langwerpig van gedaante ,
en de opening van den

anus minder groot is ,
terwijl de mond vijl

bloenicieraden heeft, die wel meer uitkomen , maai

echter minder uitgeftrekt zijn ,
dan die van fig. 4-

Fig. 7. Een zeer platte zee-appel, na bij ko-

mende aan dien, welken wij boven onder N. 3

befchreven hebben ;
fchoon hij, door het ver-

grootglas waargenomen, ’er echter daarin van ver-

fichilt, dat zijne oppervlakte ftrepen en tepeltjens

heeft, die men bij den anderen niet waarneemt,

gelijk dit uit fig. 7 b te zien is- Ik heb dit voor-

werp in geen ander werk ontmoet.

Fig. 8. De Echiniet, die hier afgebeeld is,

heeft veel overeenkomst met die van fig. 6;

doch ’er is echter enig onderlcheid in de ge-

daante
, Ichoon zeer gering ,

zo dat het zich

beter voelen dan befchrijven laat. De anus

Springt minder uit ,
en de mond heeft twee

ioorten van lange naden, die in het ander voor-

Werp niet voorhanden zijn.

Fig.
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Fig. 9. Een zee-appel in de gedaante van

een’ tulband, waarvan men ilegts een gedeelte

zien kan , daar het overige in den fteen vast zat.

Hij is gefchubd en tevens voorzien van kleine

tepekjens ,
gcfdükt om de ftekds te bevatten.

Klein heeft denzelvcn afgebeeld op de plaat

V. C- van de Franfche uitgave, waarnaar ver-

volgens bruguiere zijne afbeelding fchijnt

te hebben laten maken (zie plaat 142 , fig. 5 vaü

do Encyclopédie). Men vindt de zelfde foort

vcrftcend in Champagne.

Fig. 10. is een gedeelte van een’ fchonen

zee- appel, overeenkomst hebbende met dien?

welken klein pl. V. B. afgebeeld, en in de

Encyclopédie pl 14. fig. 1. overgenomen is.

Klein brengt hem tot dezelfde foort, met

dien, welke bij aldrovandus p. 41 1. van

de fchulpen voorkomt. De natuurkenner van

Bologne zegt, dat deze zee-appel, die groot van

omtrek is ,
in de Sardinifche zee gevonden wordt.

Ik heb een voorwerp uit mijne verzameling?

uit dezelfde zee afkomftig , en met dat van

aldrovandus alleen daarin verfchillende ?

dat het mijne groter is ,
’er mede vergeleken ;

en

geloof niet dat het ftuk van Maallricht volkomen

het zelfde is. Het is waar, dat dit laatfle zeer

onvolkomen is, om met behoorlijke zekerheid
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uitfpraak te kunnen doen, doch ik meende het

echter te moeten laten afbeelden, ten einde niets

omtrent de gegraven voorwerpen van Maaftricht

ontbreken zou.

Fig, 11. Een andere zee- appel, afgebeeld

door klein, pl VI. C. en nagetekend door

fcRUGUTERE op plaat 141. fig. 6 van de En-

cyclopêdi£-

Fig. 12 Schild van den zee-appel, afgebeeld

door RUMPHius p. 13 onder den naam van

Echinometra digitata fècunda rotunda vel

cidaris Mauri. Bruguiere heeft denzelven

doen afbeelden op plaat 136, fig, 6, 7 en 8

van de Encyclopédie. Het is de Turban Maare.

Hij leeft in de Indifche zeeën.

Men vindt denzelven verfteend in vele delen

van Frankrijk
, en fomtijds zelfs veranderd in

een kei. Ik bezit ’er van deze foort in mijne

verzameling, die volkomen goed bewaard zijn.

Men heeft ’er naderhand in Zvvitferland van deze

foort ontdekt ,
overgegaan tot den ftaat van

fpaath en kalk-Heen. Zie langiüs pag. 133

en volg., pag, 3-. fig. 1 en 2 en plaat 36, fig.

A- Waar een fchild afgebeeld is volkomen gelijk

aan dat van Maaftricht.

f 'S 13 - Twee punten van zee*appels, die gene

overeenkomst hebben met enige andere bekende

foort.
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foort. Men vindt dergelijken in de krijtbergen

van Champagne.

Fig. 14. Twee punten van een zee . appel

,

beneden afgebroken, het geen hun het voorko-

men geeft van Bclcmniten. Doch het zijn in

derdaad niets anders dan punten van zce-appels,

waarvan de wedergade onbekend is.

Fig. 15. Punt van een’ zee-appel, volkomen

in zijn geheel , dien ik het niet wage tot enige

bekende foort te rug te brengen.

Men vindt grote menigten van punten van

gegraven zee appels, het zij in een’ ftaat van

kalkachtige, het zij in een’ ftaat van keiachtige

verftening, onder zeer verfchillende gedaantens.

Het is niet te verwonderen dat de zee -appels

zelven minder algemeen gevonden worden, uit

hoofde van hunne grote brosheid.

Deze punten hebben fints lang, en zelfs reeds

voor plinius de aandacht der natuurkundi-

gen tot zich getrokken. Het grootfte gedeelte

van hun hebben in het brede gehandeld over deze

lbort van henen , hunnen oorlprong
,

hunnen

naam , en hunne voorgewende eigenfehappen.

Enigen hebben ze Radioli EchihUorum
, Acitkh

Digiti genoemd, anderen Lapis cucumerinüS »

Oliva etc. Eindelijk
,
nadat men ze naauwkeU

‘

riger heeft waargenomen, heeft men alle
deze

ft®-

'
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ftencn afgebeeld onder den naam van punten of

ftekels van zce-appels, en het is waarfchijnlijk,

dat, naarmate de reizen naar verre zeeën zich

vermenigvuldigen zullen, en geoefende natuur-

kundigen zullen uitgekozen zijn, om dezelve met
ni£er naauwkeurigheid en meer hulpmiddelen,
^ai

‘ dit tot nog tóe heeft plaats gehad, te onder-
2°eken

; men ook in dezelfde mate nieuwe foor.

ten van zee appels ontdekken zal
, die overeen-

^ornst zullen hebben, met die, welke wij ge-

§raven vinden, en welke men, over het geheel,

gene wedergade meer hebbende, befchouwt;
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GEARTICULEERDE AMMONIET»

PLAAT XXXI.

Het is bijzonder ,
dat te midden van zo vdc

onderfcheiden gellachten en foorten van fchulpeh ,

die in den St. Pieters berg bij Maaftricht en de

omliggende heuvels gevonden worden, de Ai°

iiions-hoornen zo zeldzaam zijn , zo dat ik nod1

op de plaats zelve, ondanks een tamelijk

verblijf, noch in de verzamelingen van bijzoh*

dere perfonen, die de gegraven voorwerpen va11

het land verzameld hadden, iets anders heb kun-

nen vinden, dan eenvoudige Hukken of geledin-

gen van ene enkele foort.

Ik heb op deze plaat, naar ene zeer nauwkeu-

rige tekening van m are c hal, een gedeeld

van eneAmmoniet , op * van hare natuurlijke groots

doen graveren, dat waarlijk een geheel van eC '
!

groten omtrek doet onderftellen ; doch ik

den Lezer waarfchuwcn ,
dat het flegts het b’»

1

nenste van den Ammons-hoorn is
, die zich vol-

komen goed in de geledingen van deze fchulp
>

die in den St. Pieters berg gevonden is, »

vormd heeft.
pe
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De oude natuurkundigen gaven den naam van

Spondylpliten
, aan deze meer of minder volko-

tnene gedeeltens van wervels of geledingen van

Ammonieten

;

zij onderfcheidden ze door de wij*

2e
, waarop de geledingen verbonden waren. Wan*

neer zij enige gelijkheid met bladen hadden,

Werdt dit ene jun&ura foliacea genoemd

,

gelijk zij Spondylolithae conjunïïi genoemd

Werden
,
wanneer de wervels of geledingen meer

Regelmatig en digt in een waren; zie lak-

Gius pl. 21 ,
die vele dergelijke geledingen af»

gebeeld heeft. Men vindt ’er ook fomtijds be-

weegbare
,

dat is te zeggen ,
waarvan de zo*

noemde wervels ,
fchoon vast in elkander ge-

voegd
, enigfints buigfaam zijn

,
wanneer men

er met enige kracht op drukt.

Bruguieue heeft een zeer fchoon werk

gefchreven over de Ammonieten in de Encyclo-

pédie ,
Hijloire naturelle des vers 9 p. I p»

a8, en heeft ’er drie-en twintig foorten van ge-

maakt, met aanduiding van de plaats, waar zij

gevonden worden; doch men kan niet ontvein-

Zen
» dat dit werk ,

waarbij gene afbeeldingen

gevoegd zijn, onvolledig is, nadat nadere onder-

zoekingen ons een’ groteren voorraad van foor-

ten
, en onderfcheidende kentekenen bezorgd

hebben, welke ene algemene hervorming van

Ra
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alles, het geen tot op dezen dag over de Am*

mons hoornen gedaan is, noodzakelijk maken.

Men heeft thans goede bouwftoffen en voor*

treflijke tekenaars van voorwerpen uit de natuur-

lijke hillorie
, om ene goede afzonderlijke be-

fchrijving te geven van de zee-ammonshoorns,

die wij door het vergrootglas waarnemen
,
en van

die, welke men verfteend vindt, en welke in 20

groot ene menigte, en van zulk ene ongeloof-

lijke grootte gevonden worden.
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belemnieten, wervelbeenderen
en scharen van krabben.

PLAAT XXXII-

F'ig. i. Belemniet aan den top geknot, vast-

zittende aan den fteen ,
en zo wel als de overige

Voorwerpen op * van hunne natuurlijke grootte

tfgebeeld.

Fig. 2. Ene Belemniet aan den top fcherp

toelopende.

Fig-
3. Ene Belemniet aan den top met een

tspetljen en een punt voorzien.

Deze drie foorten van Belemnieten zijn zeer

merkwaardig
, niet alleen door hare volkomen

duidelijke gedaante
, maar door een kenteken >

dat aan dezelve eigen is, namelijk, dat het eind,

tegen den punt overftaande, zeer dun en als

het ware papierachtig is, dat is te zeggen, dat

<1c Ichulpachtige ftof aan dat gedeelte zo teer

en fijn is, dat dezelve de dikte van een derde

gedeelte van een lijn niet heeft. Ook is dezelve

altijd vo0r de kracht der drukking geweken,
daar men dien altijd aan dit gedeelte faamgedrukt

en gebarsten vindt, zo zelfs, dat ’er zonder het

R 3 in'
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ingedrongen zand, dat tot deun verftrekte
,
geen

fpoor van dit broos bekleedfel zoude overblijven.

Zo enig natuurkige zich met ene bijzondere ver-

handeling over de Belemnieten wilde bezig hou-

den, waaraan het ons tot nu toe ontbreekt, en

het welk geen gemaklijk werk zoude zijn
,

ver-

zoeke ik hem vooral zijnen aandacht te vestigen

op die, welke men in geen gering aantal in de

heuvelen van de omtrekken van Maaftricht vindt.

Fig. 4. Een klein opgegraven en niet ver-

fteend wervelbeen van een visch, waarvan zich

uit ene enkelde articulatie het gedacht moeilijk

laat bepalen. Doch ik meende echter dit ftuk

te moeten laten afbeelden
, omdat, het zo fchoon

bewaard is gebleven. Het is van twee kanten

en in zijne natuurlijke grootte afgebeeld.

Fig. 5. en 6. Niets is over het geheel zo over-

vloedig in den St. Pieters berg en de heuvelen

uit den omtrek, welke uit denzelfden fteen be-

ftaan , dan poten en fcharen van een zeker lbort

van krabben.

Honderd maal heb ik mij zelven gevraagd,

in het opzamelen van deze overblijffels van ver-

üeende fcbulpdieren
, waarvan het bekieedzel wit

en kalkachtig is, waarom men nimmer noch het

Jighaam noch andere delen van dit dier vindt»

Na lang over de bijzonderheid van deze zaak,

die
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die zonder enige uitzondering waar is, gedacht

te hebben
; heb ik moeten beiluiten ,

dat zij

moesten behoren tot het geflacht, dat onder den

naam van de Bernardus Krab bekend is ,
en

waarvan het lighaam zo murw en teer is, dat zij

verpljgt zijn het tegen alle aanvallen en toevallen

te verdedigen , door zich te huizen in een-klep-

Pige fchulpen , die haar ten fchuil en wijkplaats

Verftrekken, terwijl zij, door enig toeval van

deze fchuilplaats beroofd, fpoedig een prooi wor-

den der visfehen ,
en der Molusca s van alle

idorten, die de zee bewonen, en hun verflinden.

Doch daar hun poten en fcharen met een foort

van vast fchild gedekt zijn ,
moeten deze onaan-

geroerd blijven
,
zodat zij eindelijk , het zij on-

der het zand of den grond der zee bedolven,

in den begraven of verfteenden Haat bewaard

kunnen gebleven zijn. Deze eenvoudige onder-

üelling komt mij zeer toepaslijk voor op die

famenhopingen van voormalige zee - voortbreng-

zels, die thans de fchulphopen van de omtrekken

van Maaftricht vormen.

Meer gehecht aan de waarheid, dan aan mijn

gevoelen
, heb ik gemeend den kundigen l a-

treille, die zich bijzonder op dit onderwerp

heeft toegelegd
,
en over het geheel in de kennis

van vele andere delen der natuurlijke historie

R 4 zcer
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zeer geoefend is, hierover te moeten raadplegen,

en ik voeg hieronder met dank de aantekening»

die hij, na verfcheiden dezer krabben aandachtig

te hebben onderzocht, mij wel heeft willen aan-

bieden

(*) De vergelijkende befchouwing der poten van

de krab, afgebeeld op de XXXIIfte plaat der natuur-

lijke hiftorte van den St. Pieters berg bij Maailricht,

derzeiver kromming en richting , de algemene en

flandvascige afwezigheid van andere delen des lig-

haams, bewijzen naar mijn inzien genoegzaam, dat

deze krab tot de foort behoort, die B rnard Vlier-

ffiiu genoemd wordt, en die zich ophoudt in een-

kleppige fchulpen, waarvan zij zich meester maken.

De foort, waartoe deze behoord heeft, komt zeer

nabij aan den meest gentenen Pagurus Bernhardus.

Hier zo wel als in den anderen is de rechter fchaar

de fterkfte , de gedaante van dezelve is in beiden de-

zelfde Het enig onderfcheid bellaar eenvoudig in

een groter aantal van fcherptens , en ene verlenging

der virtgers, welke hier iets langer zijn dan in den

Pagurus Bernhardus. De bovenlle graat van de

hand heeft zelfs enige kleine fcherptens, die men niet

waarneemt in die van Maaftricht Doch men voelt

ligt, dat dit foort van fcherptens gemaklijk afgefleten

kan zijn,, en dat zij ook minder kenbaar zijn in jonge

krabben , zelfs die niet gegraven zijn. In het Nationaal

Muféum van natuurlijke hiflorie bevinden zich vele

krabben van het meergenoemde geflacht in de BuccinuW

undatum. (get.J latreilue-
K.EI-.
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' KEIACHTIG versteend en van de

BOO MWORMEN DOÜRBOORD HOUT,

PLAAT XXXIIL

-C)e Sc. Pieters berg bevat vooral in dat ge-,

deelte, dat naar den kant van de rivier gekeerd

is
, veel verfteend hout ,

dat lang in de zee moet

gedreven hebben ,
waar de boorwormen zich ’er

in dien tijd meester van gemaakt, en het met

gaten doorboord hebben.

Dit hout , waarvan men Hukken vindt , die

meer dan 200 ponden wegen
,

is overgegaan in

den Haat van harde kei
,
witachtig grijs van kleur,

deszelfs houtvezelen zijn volmaakt bewaard ge-

bleven in verfeheide Hukken, terwijl in anderen

bijna alle Iporen, ten bewijze, dat het eertijds tot het

Planten-rijk behoord heeft, verdwenen en door een

keiachtige ftof, meer of minder zuiver en door-

schijnend
, vervangen zijn. In beide gevallen

echter zijn de langwerpige bogtige en ronde

openingen, door de boorwormen gemaakt, zeer

duidelijk.

Deze openingen zijn dikwijls ledig gebleven

,

en ’cr worden gevonden, die meer dan negen

R 5 1«-
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lijnen in de diameter wijd en zes duimen, of

fomtijds nog meer, lang zijn. Men onderfcheidt

te midden van de keiachtige masfa nog de ge-

deeltelijk verlleende ftof van de fchulpachtige

fchede der boorwormen. Somtijds vindt men

in de buis foorten van fchotjens. Eindelijk on-

derfcheidt men ’er fommigen , die het best be-

waard zijn ,
waarvan het bovenfte gedeelte rond

en veel dikker is dan het buisachtige gedeelte

,

het geen hun veel overeenkomst geeft, met de

echte Fistulanen welker onderfcheidend ken-

merk is ,
dat zij altijd aan enen kant gefloten zijn.

Onder de Fistulanen , wanneer het eind ge-

vormd is als de knop van een knods of rotting,

wordt dit de Fistulana clava de Masfe dc Cey-

/««genoemd, (
Encyclopédie pi. 167. fig. 17

en 22) terwijl zij bij la MAR.CK den naam

van Fistulana lagenula dragen, wanneer zij

de gedaante van een retort of Üesch hebben (En-

cyclopédie pl. 1 7. fig. a3).

Ene derde foort , die maatfehappelijk leeft ,
is

de Fistulana aggregata Zie guettard*

tom. III. pl. 70. fig. 6 en 9. Eindelijk vindt

men in Champagne nog ene vierde foort gegra-

ven
,
waarvan het opgeblazen en gegroefde hoofd

gelijkt naar ene foort van muil; dit is de Fistd'

lana perfonata van la marck. *Er zyn

waar-
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waarfchijnlijk nog andere foorten ,
het zij in de

zeeën, hef zij gegraven, die nog niet befchre.

ven zijn.

Het is te denken dat de fchulpdieren , die het

hout, dat men te Maaftricht vindt, doorboord

hebben, eerder ene lbort van Fistulanen, dan

van boorwormen geweest zijn : deze twee gedach-

ten zijn zo gelijkvormig , dat het misleiden ge-

past zoude zijn ’er een gedacht van te maken y

dat men vervolgens in onderdelen fplitlèn kon.

NU-



NATUURLIJKE HISTORIE VAN

NUMISMALEN EN MADREPOREN.

PLAAT XXXIV.

De natuurkundige g. a. de luc, van G :
'

neve, heeft in het Journal de phyfiqus en
’

verhandeling uitgegeven over dc NümimciUn ’

waarin hij een nieuw en onbekend gevoelen voof
'

draagt over deze zonderlinge opgegraven lig'

haamen. Hij bcfchouvvt dezelve als zeer nabij

komende door hun maakfel aan het zogenaamde

meerfchuim , os fepiae , en hij gelooft, dat zij

wel voortgekomen kunnen zijn van foortgelijke

Molusca’s ,
waarvan deze Nunüsmalen het bin-

nenfte been zouden gevormd hebben.

Fort is heeft enigen tijd daarna, in het

zelfde Journal de Phyftque ,
tom. LH. Pas>*

io6. enen gewigtigen brief uitgegeven, aan den

Heer HERMANN,Hoogleeraar in de natuurlijk0

biftorie te Strasburg ,
over de Numismalcn va11

Grignon en de hoeve van de Orme, agt mijlen

van Parijs, zo wel als over verfcheiden ande-

re foorten en verfcheidenheden van het zelfde

voorwerp, die gevonden worden in een

marmer uit het Kabinet van besson te PanJs '

FoR-
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Fort is heeft bij zijnen brief ene goed ge-

graveerde plaat gevoegd, waarop hij enige der

Numismalen heeft doen afbeelden ,
welke hij

vo°niemens is binnen kort uittegeven in een der

delen van zijne Memoires fur rhiftoire naturelle
c' e l'Italië , die onder de pers zijn ,

en die on-

getwijfeld even gretig zullen ontvangen worden

,

zijne overige werken.

Ik beklaag mij zeer, dat dit fchone werk niet

!n bet licht is verfchenen , voor de uitgave der

Natuurlijke hiftorie van den berg van Maaflricht

,

wyl ik als dan vele daadzaken daaruit zou heb-
^en kunnen ontlenen omtrent ene delf(lof, waar-
Var

> de foorten menigvuldig zijn , en waarvan de
Heilige bepaling mij nog zeer moeilijk voorkomt.

Fortis leert ons in zijnen brief, dat hij,

ondanks zijne geringe neiging voor het vormen
van nieuwe woorden

, echter gemeend heeft aan
de Numismalen, die ook Linzenjlenen , lenti-

Cl‘laircs
,

genoemd worden, wanneer zij klein

Zljn
5 den naam van Discolithes te moeten ge-

Ven
> uit hoofde , zegt hij, dat de fchijf'achtige

gedaante
, en de fleenachtige fiof , de twee

enige
°nderfcheidende flandvaslige kenmerken

Zljn
, die gemeen zijn aan alle de foorten en

V:rJckeidcnheden van dit geflacht.

Doch het komt mij voer dat fortis, die

den
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den moed gehad heeft zich tegen de bafbaarfche

woorden tc verzetten ,
waaronder men fchiJ nt

gezworen te hebben de wetenichappen te vei

flikken, had moeten in het oog houden, dat cK

benaming, door hem ontworpen ,
en welke inde-

daad noch den fmaak noch het oor beledigt ,
mc£

tocpasfelijk is dan op de Numhmakn in den

flaat van verftening ; zo dat, wanneer men in1
'

mer in zee dergelijke voorwerpen vinden mogt*

men nog een’ anderen naam zou moeten iritdeö'

ken om die te onderfcheiden ,
daar de benaming

van cliscolithe in dat geval op de voorwerpen

niet pasfen zou (*). ^

Ik heb op de Corallina officinalisvan linneüS

(Ja Coralline yermifuge dc. Corfe) kleine losfe zee-

polijpen gevonden, zo na bij komende aan de Nu*

mismalen , dat men zich niet onthouden kan dezelvo

anders dan tot het zelfde geflacht behorende te be*

fchouwen : wanneer men zich deze voorwerpen be-

zorgen wil ,
moet men die zoeken op den grond van

de kisten of zakken ,
waarin men aan de drogisten

de Corallina officinalis overzendt. Men zal 'er ni- £

alleen deze foort van Numismalcn ,
maar ook alle d

kleine fchulpen, door janus plancus befchreven»

vinden. Het is de natuurkundige sionnet van

Lyon , die het eerst op het denkbeeld gekomen is

kleine fchulpen voor het vergrootglas uit de Mldde ‘

landfche zee op de Qorallinae officinale* te
zoeken»
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Ik zou dus liever zien dat men de benaming

van Numismale behield , of zelfs die van Linzen-

ftenen , lenticulares

,

omdat de fchriften der

°ude natuurkundigen en de tijd die a]s het ware

gewettigd hebben. ISog minder neem ik dc

benaming van Camerine aan ,
welke brugdie-

aan de Numismalen gegeven heeft uit hoof-

de van derzelver kleine kamertjens. Zie. de

Encyclopédie Hijloire naturelle des vers , torn.

1. p. 395. La marck heeft dus zeer wel

gedaan die benaming te veranderen ,
en de oude

gedeeltelijk te herftellen, door dit voorwerp ene

Ehtmmuliet te noemen. Doch het is nog beter

den naam van Numismale te behouden , omdat

ook de benaming van Nunmuliet niet dan op

Verlleende voorwerpen toepasfelijk is.

„ Deze fienen,” zegt BRUGUlERE „ zijn

55 echte fchulpen
, het geen bewezen wordt door

hunne regelmatige gedaante en vorm , en vooral

door de gekamerde fpirale buis, welke zij van

» binnen hebben
,
en door de opening van deze

5j buis
, die zich op derzelver boord eindigt,

5’ even als in de Ammonieten en Nautilusfen.

v> Men vindt dezelve in kalkachtige gronden ver-

5j> mengd met andere zee-fchulpen, welker aart

5, met twijfe]achtig is, en ziet ’er dikwijls het

•'» 2eïfde bij plaats hebben, -dat bij die fchulpen

„ waar-
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5,
waargenomen wordt , als daar zijn aan de op-

j,
pervlakte gehechte wormbuizen of kleine prik'

„ jens
, die uit dezelfde oorzaak moeten afgeleid

,, worden.” Encyclopedie , Hifloire Naturel

U

des vers ,
torn. 1. p. 396.

La mar ck houdt het voor even ontwijfel'

baar dat het fchulpen zijn, daar hij ’er zijn 8<?fte

geflacht van maakt, onder den naam van Nuru

‘

muliet , met de volgende befchrijving : „ het

„ is ene linzen- en fchyfvormige Ichulp niet

„ eenvoudige vercierlelen , alle de draajingeil

„ bedekkende
,
met vele kamertjens door fchuih'

5, fche tusfchenfchotjes afgefloten ,
en ondoOï'

„ boord.” Syfieme des animaux Jans vertebres >

pag. xoi.

Ik beken openhartig dat ik ’er vele zwarighe-

den in zie , om deze zee lighamen (want als

zodanig befchouw ik dezelve) onder de fchulpen

te rangfchikken , en nog grotere om ze te be-

fchouwen als beentjens ,
toebehoord hebbende

aan Molluscas van het geflacht der zeekatten ,
of

van enig ander dergelijk geflacht. Ik zou veel

eer overhellen, om ze te beichouwen als ene

foort van polijpen , op zich zelven beflaande ,
e11

Heen of kalkachtig, gelijkende naar Madreporesi

en la marck heeft deze waarheid zo wel

gevoeld, dat hij, opgewekt door de gelijkheid.
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de platte
i enigfints holle en bijna papierachtige

Numismale van Grignon, dezelfde, die for*
TIS in den aangehaalden brief heeft doen af-

beelden onder fig. i ,
o. en 3 ,

gekozen heeft,

0ln die uit het geflacht der Numinulieten te ne-

nien
, en ’er een bijzonder geflacht van te vor-

nien, onder de vaste en met dralen voorziene

P°lypea
, en bijna in enen rang met de Rêtêpo-

rcs - Hij maakt ’er het 19de geflacht der Per-

bjpen van, pag. 376, vvaaraan hij den naam van

Qrbitulieten gegeven heeft, en welke F ORTis
befchouwt als ware Discolieten

, dat is te zeg-
gen

’ als dunne en broze Numismalen.
Ikfchort mijn beflisfend oordeel op, tot het

Werk van fortis in het licht zal gekomen
2ljn » het is waarfchijnlijk dat zijne lange nafpo-
ringen, zijne geoefendheid en grote kunde in on-

derfcheiden takken van de natuurlijke hiftorie hem
111 ftaat zullen gefield hebben

, om dit moeilijk

Hadzel op te losfen. Ik meende
, in afwach-

tlng van zijn werk, de nieuwfte gevoelens der

natuurkundigen over de Numismalen , alhier te
rnoeten bij elkander brengen, daar ik gelproken
rad over die

, welke men in de omtrekken varï

Maaftricht vindt,

Fig. 1. is de Nuinismaie van den St. Pieters
erg , in hare natuurlijke grootte afgebeeld

,

S niet
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met een zeer klein tepeltjen in het ffikldwi*

punt.

Fig. 2. het zelfde voorwerp vergroot.

Fig. 3. hetzelfde voorwerp doorgeleden,

fijn geflepen met behulp van een flijpfteen, tC;1

einde de dwarfche plaatfing der kamertjens 15

kunnen zien.

Fig. 4. het zelfde voorwerp van voren gc»cn ,

zorgvuldig geflepen en glad gemaakt ,
ten e*tu^

de fchikking der kamertjens, en het geheel daat

van te kunnen overzien. Deze NumisriidTe ,
ah

niet gevormd zijnde door fehuinlche tusfclw-

fchotjens, zou volgens la mar CIC onder d<*

Qrhitv.iictcn behoren.

Men vindt ene andere veel kleindere Nuifii?

male in de omtrekken van Maaftrïcht, die me’

tot de Linzenflenen zoude kunnen brengen, daaf

zii niet groter is dan ene kleine lins. Ik bezie cf

meer dan vijfhonderd, die op weinig na bijn*

allen van dezelfde grootte zijn; hare buiten ik

oppervlakte is hobbeliger dan die van fig*
h

Wanneer men ze met een fterk vergrootglas

de zon of op het midden van den dag

neemt ,
ziet men dat deze kleine rondacht^

knubbeltjens niet toevallig, maar een gevolg
vai

|

•de bijzondere wijze van beftaan van deze &>01

yan Numimah is. Men ziet op zij van dez
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tepekjens
, die zeer digt aan elkander liaan, ze-

kere ingeftokenc punten, welke aan deze op-

pervlakte het voorkomen geven van zekere Ma-
dreporen van een gekorreld zamenwcefzel. Wan-

eer men deze Nur^tsmalen aan ene zijde op

enen flijpfteen flijpt, en zich van water in plaats

Van olie bedient , ontdekt men de binnenhe cel»

tetjens, die als het ware door een wcefzel ge-

vormd worden. Wanneer men ze nog duidelij-

ker zien wil, behoeft men Hechts op de gcüepen

2yde enen droppel inkt te laten vallen
,
en wanneer

de inkt wel opgedroogd is, de Numismale nog

eens zagt, en met ene ligte hand over den

fteen te ftrijkên, om het buirenfte zwart weg te

r,emen
; in welk geval alle de punten

, die den

ïnkt behouden hebben , op een’ witten grond

zigtbaar worden , en de inwendige vorming zich

door middel van deze kleine proef, volkomen

vertoont, van welke men zich tot ontdekking

van het inwendig maakfel van vele broze delf-

stoffen met vrucht bedienen kan.

" Fig. 5 en 6. zijn gehemde Polypen door

KN OR R beichreven , onder den naarn van herren

(étoiles marines'), zie tom. III. pag. 158. pi.

;V1*. fig. g en xg, waar de voorwerpen tame-

lijk goed gegraveerd zijn. Hij heeft ’er hukken

'Van afgcbeeid, doch twee, waarvan het ene egt,

- S 2 bet
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het andere negen dralen heeft, zijn naauwkeurig'

afgetekend.

Daar mijne nafporingen op de plaats zelve mij

ene menigte van deze foort van voorwerpen met

menigvuldige verlcheidenheden heeft opgeleverd b

heb ik ,
met veel naauwkeurigheid en zorgvuldig'

heid, alle, die mij waardig toefchenen om gekend

te worden, doen afbeelden. Men vindt ’er va11

twee kleuren. Sommigen zijn van een fraai wit»

anderen van ene okerachtige goudgeele kleur. De

5de figuur vertoont ene van die polypen ,
die niet

meer dan 3 punten of dralen hebben ;
zij lS

eerst in hare natuurlijke grootte ,
daarna vergroot

volgens het vergrootglas afgebeeld. De 6de fi*

guur is ene zeer regelmatige van dc zelfde foort,

en heeft vier punten , overdekt door ene menigte

van kleine meer of minder regelmatige bollighe-

den. Het zelfde voorwerp ,
door midden ge-

fneden, vertoont ons de dwarsfche gedaante, en

deplaatfing der celletjens, terwijl het, over zij-

ne gehele oppervlakte geflepen ons de fchikking

der celletjens en de plaatfing der binnenfchotjen*

over het geheel zien doet.

Fig. 7 . heeft vijf rond toelopende dralen.

Fig. 8. is het zelfde voorwerp met zes ftomp6

dralen.

Fig. 9. heeft zeven dralen van dezelfde
gedaante.

pig. 10,
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Fig. 10. hetzelfde met agt ftralen.

Fig. 11. hetzelfde met negen ftralen.

Fig. 12. hetzelfde met negen ftralen, te ge-

lijk niet een tiende, die een der voorgenoemde

dekt. La marck, aan wien ik deze fraaije

kleine gegraven polypen heb medegedeeld, heelt

er een gefhcht van gemaakt onder den naam van

deroliet. Het is zijn twintigst gedacht der

Polypen met ftralen, en hij onderfcheidt die van

hïaaftricht met den naam van Siderolite Calci-

trapoïde%

Fig. 13. fchijnt ene dubbelde verfteende Ab
cyon of ene bijzondere en onbekende Madrcpore

te zijn zij is eerst in hare natuurlijke grootte

,

daarna, zo als zij zich door het vergrootglas ver-

toont, afgebeeld.

Alle de tekeningen voor deze plaat zijn vervaar-

digd door den heer oudinot, een’ der fchil*

ders van het Mufeum van natuurlijke hiftorie,

die ene bijzondere gefchiktheid heeft, om met

de ftiplbe naauwkeurigheid ,
voorwerpen , volgens

het vergrootglas af te beelden ,
en een volmaakt

fchilder is voor Kapellen en andere Inlecten.

S 3
MA-



natuurlijke historie van

READREPORIETEN VAN ONDERSCHEI*

DEN SOORTEN,

PLAAT XXXV.

Fig. i. Ene Mèandriet ,
waarvan de weder-

gade onbekend is.

La marck heeft zijn x ide geflacht der PohJ
*

pen met ftralcn, gemaakt uit de Madrepora mèan*

drites, afgebeeld in het ichone werk van solan-

p e r en ELLi s, pag 161. pl. 48, lig. 1 • De Meun*

driet van Maaftricht behoort tot dit geflacht. La

marck met reden de natuurlijke Polijpen van

dc verbeende willende onderfcheiden , heeft zijn

geflacht den naam van Mêatuirine gegeven, dien

van Mêandrite voor het -zelfde voorwerp in den

verbeenden baat bewarende, doch ik zou liever,

den naam van Mêandrz gekozen hebben , die

meer Fransch is, een genoegfaam denkbeeld van

de zaak geeft, en even gemaklijk in dien van

Mêandrite kan veranderd worden ;
terwijl de

benaming Meandrine de betekenis niet even

duidelijk kenbaar maakt, en ons op de benaming

van Meandrtnite in plaats van Maandrite bren-

gen iROQt, Men zal mij misfehien een’ te g
rorca
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berisper van woorden vinden, doch men moet

het in den tegenwoordigen gang van zaken van

zelve worden. Welhaast , zal men gene Griekfche

woorden meer kannen vinden, en wij moeten

vrezen, dat men misfehien tot het Hebreeuw sch

of Arabisch zal overgaan. Indien l a MAECK,

buiten (laat was, dit te verbeteren, ik zoude er

niets van zeggen, doch hij heeft te veel invloed

op de wetenlèhappen ,
en daar hij ma mijne

gronden volkomen inftemt, voegt het niet, dat

hij zich onwillekeurig door flegte voorbeelden laat

mede liepen.
'

Fig. e. Ene Polijpe in de gedaante van een

blad, van ene wonderbare fchoonheid en regel-

matigheid? de blaadjens zijn zeer fijn en fpreiden

zich, open gaande, van het middenpunt naar

.den omtrek. Wij kennen nog niets dergclijks,

en het is ene onuitgegevene foort. Zij moet vol-

gens de rangfehikking van la marck in het

gedacht der Agaric&s ,
het 13de derPolijpen niet

dralen, pag. 373. geplaatst worden.

Fig. 3. Ene Madreporiet met zijdelingfche

t-akfehietingen ,
die bijna gelijk zyn. Zij komt

nabij aan de Abrotanoïde (Lpt de plantam) en

is dezelfde, die men bijna overal op de Antilles

vindt. Ene zeer gelijkende foort wordt in de

marmergroeven van Marquife ,
veranderd m

v S 4
kalk-
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kalk - Ipath
, gevonden. Deze MadreporieP

van Maaftricht behoort tot het geflacht Ma-
drepore van la marck. (Genre 9. pag. 371.)

Fig. 4. Ene Fungiet , uitgezet in de gedaante

van een’ kelk of trechter. Haar inwendig maak*

zei, uit op elkander liggende plaatjes beftaande,

doet haar natuurlijk onder de Fungies van la
marck. Genre 7. pag. 369. plaatfen; doch

haar uitwendige oppervlakte, waarop men overal

gefternde lugtgaatjes waarneemt, Ichijnt deze

ïangfchikking te verhinderen. Ook hier vindt

het geval plaats
, om te zeggen , dat wij moeten

wachten
, tot onze rijkdommen en zee-voort-

brengfcls vermenigvuld zijn , om in Haat te zijn

een goed geregeld famenftel te vormen. Dit is

de langzame loop en voortgang der wetenfehap.

pen. Doch in afwachting daarvan, bewijst men

dezelve dienst, en maakt men het werk gemak-

lijker
,
door nieuwe voorwerpen goed af te beel-

den, en de plaats aan te duiden, waar zij zich

bevinden.

Fig. 5. Ene zeer fchone MMeporieP ,
als ene

gedraaide kolom, algebceld in haren natuurlijke

flaatj hare lugtgaten, bijna vierkant van gedaan-

te vertonen zich in het uitwringend en gedraaid

gedeelte van de kolom. Wij zien ook hier, dat

'er bijna geen kunstwerk is, waarvan ons de na-

tuu|
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tuur het oorfprongelijke niet aanbiedt ; zo on-

uitputlijk is zij in hare middelen en gedaantens,

indien zij al in de bewerktuigde lighamen alla

wijzen van beftaan, van de fchoonfte, volko-

menfte en gemaklijkste tot de vreemdste, zonder-

baarste en fchijnbaar gebreklijkste niet heeft uit-

geput.

Deze Milleporiet kan gebragt worden onder

bet 14de gedacht der polypen met ftralen van

ï-A marck. Zij is nergens algcbeeld. Guet-
Tard heeft in zijne Memoires

,
som. III, pl. 31.

fig. 29. ene kleine Madrcporiet uit de omtrek-

ken van Tours doen afbeelden
,

die men niet

Jüet de onze verwarren moet.

Die van guextard heeft naauwkeurig de

gedaante van een fjpiraalsgewijze opgerold lint,

terwijl die van Maaftricht die van ene echte ge-

draaide kolom heeft.

S 5 MA-



26o natuurlijke historie van

ilADREPOREN EN ANDERE GEGRAVEN
POLIJPEN.

PLAAT XXXVI.

TfV
JL ig. i. is ene foort van AJlroït met als het

ware uitwringende fterren , die zich bijna het

,
vierde deel van ene lijn boven de oppervlakte,

welke een gedeelte van het voorwerp uitmaakt, en

deze fterren tot grondftuk dient, verheffen. Wan-

neer men met behulp van een fterk vergrootglas

oplettend deze foorten van fterachtige bolligheden

onderzoekt, vindt men, dat dezelve gevormd

zijn van zeven geftreepte ftralen , waarvan de bo-

veofte fnede [de gedaante van een hart heeft, zo-

dat de lier beftaat uit de vereniging van deze

zeven hartvormige takken ,
die zich vertonen,

gelijk ik ze volgens het vergrootglas onder lig. 2.

heb doen afbeelden, waar dezelve zeer naauvv-

keurig gegraveerd zijn naar ene volmaakt gelij-

kende tekening van oudinot.
Dit zonderling en ftandvastig maakzel van dit

foort van Polijpen zoude ons misleiden het recht

geven, om ’er een bijzonder gedacht van te

vormen, en dit nog te meer, daar men in de

vol-
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volgende foort, die tot het zelfde gedacht behoort

,

zien zal, dat dit kenmerk van bijeengevoegde

hartvormige dralen dandvastig is ;
doch daar ik

hier niet bedoek een leerftelzel voor te dragen

,

moet ik mij bepalen om zorgvuldig en naauwkeu-

ii<r het groot getal van nieuwe en onuitgegeven

foortcn te belchrijven, welke ik met al die lapt*

heid heb laten aftekenen en graveren, die dit foort

van voorwerpen vorderen.

Fig. 3. de langwerpige en regelmatige gedaan,

te van deze PolijpS} haar naauwer toelopen naar

beneden, hare gelijkvormigheid met een’ zeer

groten punt van een’ zee-appel, uit de foort,

bekend onder den mam van joodfchen fteen

(pierre judaiqve) ,
de geregelde bloemachtige

vcrfierfels, die zich aan alle kanten van de op-

pervlakte vertonen ,
maken deze Madreporiet

tot een der bijzonderde voortbrengsels van dit

gedacht. De breuk, die zij aan den voet heeft,

die ons toelaat , haar inwendig maakzel waar te

nemen
,

kan geen twijfel omtrent haren oor.

fprong overlaten : dit gehele lighaam is het werk

der Polijpen.

Fig. 4. Ene Astroït veel gelijkende naar die

van fig. x 9 doch daarin met dezelve verfchil-

lende , dat de derren dieper in het lighaam

van dit voorwerp zijn doorgedrongen ,
dat

, zij
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zij een weinig minder tot elkander komen, en

bovenal dat zij in tien takken of ftralen verdeeld

zijn, die in plaats van rechtftandig en evenwij-

dig geplaatst te zijn de ene naast de andere, een

breder voetltuk , in de form van ene fchoof

hebben
,

gelijk dit zigtbaar is in fig. 5 ,
volgens

het vergrootglas afgebeeld.

Fig. 6. Jslroït in de form van ene roos, zeer

fchoon en regelmatig, doch van ene nieuwe en

onuitgegevene foort,

Fig. 7. Men is zeer verlegen om deze zonder-

linge Polijpe ene bepaalde en gelchikte plaats aan

te wijzen. Zij beftaat uit kleine cijlindervormige

bundels, die zeer gebogen en als het ware leg-

gende zijn ,
omtrent als ene foort van hermelijn-

diertje. Het grondiluk, waarop deze kleine ge-

groefde cijlinders rusten, of liever, waaruit zij

voorkomen, met een fterk vergrootglas onder-

zocht, vertoont ene menigte van kleine bollighe-

den ,
gelijk aan ene foort van zeer fijn ruig fe-

grijn, die geen twyfel overlaten of dit niet het

werk van Polijpen zij. Men vindt ’cr drie en

vier maal groter dan die welke hier afgebeeld is,

doch de kleine bundels, die ’er uit voortkomen,

zijn allen van dezelfde gedaante en grootte als die

van het hier afgebeelde voorwerp.
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Hadrepore en zee-steïU

PLAAT XXXVII.

Ï^ig. i. Deze Polijpe moet gebragt wordetil

tot het tiende foort der Polijpen met ftralen

"van la jyiarck ,
waaraan de naam gegeven

is van AJit'èe ,
Astrect rotulofa ,

pag. 37 * • van

zijn Syfième des animaux fans vertebres. Zij

heeft enige gelijkheid met de Madrepore rotu-

lo(d
,

die in het fraaie werk van ellis en

solander, plaat LV, p. 166 gegraveerd

is
, vooral wanneer men die van Maastricht wil-

de befchouwen ,
als vormende de verhevenheid

van den vorm , het geen onder lómmige omftan-

digheden gebeurt, welke het bepalen der foorten

en zelfs der geflachten moeilijk maakt , om dat

men, het geen men hol moet vinden , verhe'

ven vindt.

Fig. 2,3 en 4 vertonen drie Fungieten

,

Fig. 3 heeft de gedaante van ene peer, de

twee overige die van een knoop. Allen moeten

zij geplaatst worden in het zevende gedacht der

Polijpen met ftralen van la marck, Syftém;

da.
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des animaux fans vcrtebres , pag. 569, dat

Fongie ,
Fungia genoemd wordt.

Fig. 5. Ene fchone Astroïet , die door de

plaatfing en gedaante van hare gefternde ftralen

in de manier -van 'draadwerk
,

zeer nabij koir.t

aan het voorwerp, op plaar XXXVI, fig. 3 van

dit werk afgebeeld, doch daarin van het zelve

onderfcheiden is
, dat deze ene effene gedaante

heeft, terwijl die van plaat XXXVI op zich

zelve liaande, langwerpig is, de gedaante van

een punt van een zee-appel
, bekend onder dert

mam van Joodfchen heen, heeft, en gedragen

fchijnt te worden op een voetje.

Fig. 6. Zee-fter of Aferiet. De natuurkun-

digen weten, hoe zeldzaam de verbeende zee-

Herren zijn. Deze , die nog vast zit aan den

fteen, had haar bovenst bckleedfel verloren, voor

zij tot den verfteenden Haat overging, hetgeen

een gedeelte van haar inwendig maakfel zigc*

baar maakt; doch, wanneer men haar oplettend

nagaat, en met verfcheiden zee-fterren in den

natuurlijken Haat vergelijkt, ziet men zeer wel

dat zij gebracht moet worden tot het foort, dat

onder den algemenen naarn van Patte d'oie be-

kend is , in de zeeën van Afriea gevonden

wordt, en nog niet lang geleden door c uy.i e H

t- .. v ook



T)EN SINT PIET3S.S BERG. 265

Ook in de zee van Havre ontdekt is; hetgeen

bewijst dat deze foort in meer dan ene zee leeft.

Denis montfort heeft in zijne verzame-

ling ene verdoende zee-fter gelijkende naar die

van Maaftricht, en ene twede, die daardoor van

deze ondcrfcheiden wordt, dat hare dralen veel

langer zijn.

FUN-



a&j- Natuurlijke historie van

FUNGIETEN.

PLAAT XXXVIIL

Jd ig. i. De foort van Fungiet, die hier afge»

beeld is, in den Heen, die haar bevat, is zö

veel te meer onze opmerking waardig, daar zij

zich als het ware genesteld bevindt in ene hol-

ligheid , welke alleen het gevolg is van de holle

gedaante dezer Polijpe, overdekt met ene foort

van plaatachtig beklecdzel
, dat gemeenfchap

heeft met de plaatjes, die den pit vormen. Het

fchijnt dat deze zonderlinge foort
, waarvan wij de

wedergade niet kennen
,

gezellig leefde
, daar

men deze lighamen gewoonlijk digt bij elkan-

deren vindt , in dezelfde Hukken van Henen,

die dezelve bevatten, gelijk men dit zien kan

uit de proef, die ik ’er van heb doen afbeelden.

Fig. 5. vertoont deze zelfde Fungiet op zich

zelve en buiten die foort van koker , waarin zij

zich gewoonlijk befloten bevindt. Men kan ze

rangfehikken onder het geflacht Fongie van

LA MARCK.
Fig. 2. Stuk van ene Polijpe

, die zeer zon-

derling is, daar zij uit ene vereniging van kleine'

dj*
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cijlindrieke
, langwerpige, kleine en cirkelvormig

aan elkander gevoegde lighaampjes bellaar,

Fig. 3 en / zijn twee Fungieten van de

zelfde foort ,
fchoon die van N. 3 veel groter,

en onder isj zij gelijken beiden op de Maclre-

porei patella van linneus, solander.

en el lis, plaat XXVIII. fig- 2 cn °P

fungici patellaris van la marck, pag. 370.

Fig. 4 het boyenfle gedeelte van ^eze Polijpe

beeft in den eerften opflag enige gelijkheid met

den kop van ene Fistulane de Fistulana claxct

van la marck, pag. 129. Doch wanneer

men baar met het vergrootglas naauwkeu.riger

waarneemt ,
ziet men op hare oppervlakte me-

nigvuldige
,

digt aan elkander gevoegde lugtgaat-

jes, die deze lighamen onder het geflacht der

Madrcporen of Polijpen brengen. Dit gevoelen

verkrijgt nog meer grond, door het onderzoek

der inwendige delen, waarvan de holligheden,

zigtbaar gemaakt, doorboord zijn door ene buis

of kanaal, dat van het binnenfle gedeelte tot op

de oppervlakte loopt ,
terwijl de holligheden,

.
die men daarin waarneemt , dit zee lighaam doen

befehoüwcn als ene gehamerde Madrcpore
,
ten

ware men ’er een bijzonder foort van Orthoce-

.ratiet uit maken wilde, doch het geflacht Of
tkocerate

, Orthocera van la marck, pag-

T 103?
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103, heeft nog zo veel onzekers en verwards,

dat het voorzigtiger is , te wachten tot dat dit

gedeelte ,
waarmede Denis Montfort het voor-

nemen heeft zich bezig te houden, een weinig

meer ontward is.

Fig. 6. De lagen of plaatjes van deze foort van

Fungict , uit een gemeenichaplijk middenpunt

voortkomende, komen in ene rechtlijnige rich-

ting naar deszelfs boorden. Zij zijn getand,

en worden door fchotjes van kleine dwarsfche

plaatjes aan elkander gehouden. Dit laatfte ken-

merk geeft dit voorwerp enige gelijkheid met ene

kleine niet zeer gemene Fungiet in haren natuur-

lijken baat, die in de gaanderijen van het Muföuni

zo wel als in de verzameling van denis m o n t-

fort gevonden wordt, en die door niets an-

ders van deze onderfcheiden is, dan door ene

langwerpige verdieping in het midden
,
het geen

uit ouderdom heeft kunnen ontdaan
;

terwijl het

gegraven voorwerp van Maadricht niet alleen

deze diepte niet heeft,' maar zelfs een weinig

bol naar het midden is.

Fig. 8 en 9. La mArck heeft in zijn zes*

de gedacht van de Polijpen, die geheel vast,

deenachtig
,

èn kalkachtig zijn , de rondachu*

ge of elliptifchc Polijpen geplaatst, die van boven

rond zijn of uit op elkander liggende plaatjes
be-

{taan,
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ftaan, van onderen daarentegen plat, en met

cirkelvormige tot een middenpunt lopende lijnen

voorzien zijn, gelijk de Mndrepora porpipa van

hinneus, Amocn. Acad. torn. IV. p. 9 1 *

fig. 5, welke door la marck, p. 365>- CJ-

clotites numismalis genoemd wordt. De voor-

werpen van fig. 8 en 9 ,
zitten nog in de fieen-

achtige ftof vast, en kunnen tot dit geflachc

gebragt worden. Fig. 8 vertoont liet voorwerp

van boven, en fig. 9 van onderen.

m
1 2.



natuurlijke historie van

GEGRAVEN POLIJR'EN.

PLAAT XXXIX,

Fig. i a. Deze fraaie verftening, die men

omgekeerd afgebeeld heeft ,
ten einde den voet

te kunnen onderfcheiden ,
die ’er een gedeelte

van uitmaakt, fchijnt behoord te hebben tot

ene Polijpe van het geflacht der 1’ lustre, Flus-

tra van lxnneus, la marck, Genre 34.

f- 383. Deze is gevormd in de gedaante van

een’ trechter ,
en door haren voet aan ene rots

gehecht geweest ;
hare holte is gevuld met zand,

voor een gedeelte quartzachtig. Hare lugtgaau

jes zijn bijna allen vijf of zeshoekig.

Fig. i b vertoont een gedeelte der celletjes

van hetzelfde voorwerp, zo als het zich dooi

het vergrootglas vertoont. Men kan door dit

middel, de menigte van gaatjes zien, die zich

in het binnenfte dier celletjes bevinden, en die

voor woonplaatfen of nestjes aan de Podjpjr

dienden, wier werk deze Ceratophijte is, F'-

geloof dat dit voorwerp nieuw is
,

en heb het

nergens afgebeeld of in natuur in ene van de

riike verzamelingen van Madreporen en aiw CK
“

Va*
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polijpen gevonden die men te Parijs de gele-

genheid heeft te onderzoeken ,
het zij in dej

gaanderijen van het Nationaal Muféum , het zij

elders. Het zou mogelijk zijn dat dit lighaam

tot ene Gorgonc ,
Gorgonia ccratophyta van

t iNNEUS, behoord heeft.

Fig. na. Stuk van ene Milleporiet met ron«

de gaten, en zonder Her.

Fig. nl) het zelfde voorwerp , volgens het'

Vergrootglas afgebeeld. Het zal wel moeilijk

zijn ene menigte van zee-voortbrengzels die men

verfteend vindt, en die het werk van polijpen

zijn, ene bepaalde plaats aantewijzen ,
tot zo

lang een natuurkundige ,
even werkfaam als

ijverig , zich op onderzoekingen omtrent dit

gedacht toelegt
,

en in Haat is zich ene grote

menigte van deze lighaamen, in hunnen natuur-

lijken Haat , in verlchillende zeeën verzameld , te

bezorgen, om die vervolgens onder ene leerftel-

lige rangfehikking te brengen, en vooral om die

met de alleriliplle naauwketirigheid door bekwa-

me tekenaars te doen afbeelden. Eerst dan zal
’

men in de mogelijkheid zijn om met zekerheid

de menigvuldige woningen der polijpen te ver-

gelijken, die, om zo te fpreken , alle mogelijke

wijzen van maakzel uitgeput hebben.

Fig. 3. Stuk van ene Cetatophyte ,
fchoöö

T 3 te*
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bewaard, en plat liggende op het lighaam, waar-

aan het vast zit ,
en dat uit kalkachtig zand,

vermengd met ene menigte van kleine ftukjes

van fchulpen en Madreporen ,
be/laat. Het heeft

vele gelijkheid met het voorwerp, dat el lis

heeft befchreven, plaat XXVI fig. A: en dat hij

zee-waaijer, Flabellum veneris van linneus,

noemt, waaruit men vervolgens het geflacht Gor-

gone gevormd heeft.

Fig 4. Ene geöogde Milleporiet ,
waarvan

ieder lugtgaatje omringd is met een kleine cir-

kelvormige rand, het welk aan dezelve de ge-

daante van kroesjes geeft.

Fig. 5. Stuit van eene gegraven polijpe ,
die

behoord fchijnt te hebben tot ene Fluftra met

onregelmatige celletjes. Men ziet in verfcheiden

van deze kamertjes fpheervonnige lighaampjes,

die men op geen der bekende lighaamen kan

te rug brengen ,
en die misfehien niets anders

zijn dan de overblijfzelen van andere polijpen

,

die zich in de woningen van de eerden genes-

*
teld hebben. Doch ik hield het voor zeer ge-

wichtig zulke opmerkenswaardige en duidelijke

bewerktuigde lighaamen te doen afbeelden
, waar-

van men misfehien in het vervolg wedergaden

zoude kunnen vinden. Deze behoren tot de

volmaking van de natuurlijke historie der ge*
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graven voorwerpen, die in den St. Pièters berg

Van Maaftricht gevonden worden.

Fig. 6 a. Ene Ccratopkyte in hare natuurlijke

grootte afgebeeld,

Fig, 6 b. hetzelfde voorwerp
,
zo als het zich

door het vergrootglas vertoont ,
om des te beter

deszelfs inwendig maakfel te kunnen onderfohei-

den. Deze foort van zeekorst heeft enige ge*

lijkheid met de Fluflra foliacea , die op plaat

XI fig. 8 van het fchoone werk van el lis en

sol ander is afgebeeld.

Fig. 7 . Ene Milleporiet, merkwaardig door

de plaatfing van hare ronde lugtgaatjes, die, als

het ware, op ene foort van lint geplaatst zijn.

Waarvan zij de golvingen fchijnen te volgen.

Wij kennen niets onder de natuurlijke Millepo-

rieten, dat met deze fchikking enige gelijkheid

heeft ; doch, ik herhaal het, onze verzamelingen

en kundigheden zijn nog te weinig omtrent deze

voorwerpen gevorderd, om iets ftclligs hierom-

trent te kunnen bepalen.

Fig. 8. Soort van Flujlra , welker on-

regelmatige celletjes, bijna in alle de pun-

ten van vereeniging ,
kleine gaatjes in de ma-

hier van ringetjes tot middenpunt hebben, die

waarfchijnlijk tot woonplaatfen voor deze zonder-

linge foort van Polijpen gedient hebbem

T 4 Fig.
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Fig. 9 a. Kleine Milleporict iu hare natuurlijke

grootte.

Fig. 9b. liet zelfde voorwerp vergroot; des-

zelfs ronde en enigfmts bolle gedaante geeft het,

inden eerden opflag, enige gelijkvormigheid met

eneNümimale , doch deszelfs ronde lugtgaatjes,

derzelver plaatfing, en de kleine bolligheden die

men daarbij waarneemt, beletten alle vereeniging.
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Madreporen van onderscheiden
SOORTEN.

PLAAT XL.

De St. Pieters berg van Maaftricht is zo rijk

in Madreporen , dat ik, om, zo veel mogelijk

was , de vereeniging dezer buitengewone en

verfchillende voortbrengfels, gevormd door zee-

poüjpen ,
voltallig te maken, ook de kleindere

voorwerpen niet verzuimen moest, zo dikwijls

dezelve duidelijke kenmerken aanboden, gefchikt

om daaruit Poorten op te maken. Het is moge.
lijk dat de natuurkundigen zich eenmaal zullen

toeleggen om dit in fchijn dorre en distelige

veld aangenamer te> maken. Doch de rijkdom

en wonderen van het zelve zijn niet minder

groot. Onnoemlijke, onderfcheidene, tot nog

toe onbekende Madreporen zullen zich aan den

oplettcnden befchouwer aanbieden
, die alle zijne

nafporingen op de natuurlijke polijpen bepalen

wilde
, om dezelve vervolgens te vergelijken met

die zelfde voortbrengfels in den verfteenden ftaat,

welke oude omwentelingen over bijna alle 4e

delen van de aarde verlpreid hebben.

T 5 E l?
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Ellis en solander, die een voortreflijk

werk over de fchone gewrogten der werkzame

polijpen uitgegeven hebben, hebben zich
,
om zo te

Ipreken
,
alleen met de rozen opgehouden, daar zij

enkel de meest opmerklijke en in het ooglopende

voorwerpen verzamelden. Men moet het hun

ongetwijffeld dank weten , dat zij ons zulke

fchone afbeeldingen bezorgd hebben; doch hét

is niet minder waar, dat de Natuurlijke hiffco-

rie verpligting zoude hebben aan den genen

,

die, zijne aandacht bijzonder gevestigd hebben-

de op de voorwerpen van het zelfde geflagt *

die nog in de zeeën ontdekt kunnen worden*

dezelve even zorgvuldig en naauwkeurig liet

afbeelden en befchreef , als de natuurkundigen

,

waarvan wij gefproken hebben. Dan misfehieti

zal de vergelijking ons in haat kunnen hellen

om foorten te herkennen, welke men thans voor

verloren houdt, omdat men niet weet, tot welk

gedacht zij moeten gebragt worden
,
en men zal

mij misfehien dank weten voor deze menigte

van Madreporen van onderfcheidene foort
, wel-

ke de omtrekken van Maahricht ons in den

gegraven haat aanbieden, en voor welker ver*

zameling en afbeeldmg ik thans met zo veel

moeite gezorgd heb.

Fig. i vertoont ene Milleporkt van langwer-

pig
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pig kegelachtige gedaante, met ene foort van

uitfpringende vouwen. Zij is open aan het

eind
,
en hol van binnen.

Fig. a. Ene Müleporiet ,
na bij komende

aan die van fig. i ,
doch daarin van dezelve

onderfcheiden, dat zij in plaats van golvende':

vouwen te hebben, kenbaar is, door op zich

zelven ftaande bolligheden , en dat hare ope-

ning naauw cn langwerpig in plaats van rond is.

Fig. 3. Ene getakte Müleporiet. Ik ken

gene dergelijke in den natuurlijken ftaatj doch

men vindt fomtijds het zelfde voorwerp

in den gegraven ftaat in de groeven van

Grignon.

Fig. 4. Ene Müleporiet , van ene wijde

gedaante ,
en bijna als een trechter gevormd.

De lugtgaatjes zijn regelmatig, en geplaatst als

cp ene foort van netje.

Fig. 5 vertoont een takachtig en vast lig-

haam, van de natuur der Madreporen ; doch

waarvan het buitenfte, in plaats van ons lugt-

gaatjes te doen zien ,
gedekt is met kleine

ronde bolligheden, die het werk fchijnen te

zijn van andere Polypen ,
welke door een later

werk, misfehien het vroegere werk kunnen ver-

borgen hebben.

Het
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Het zou misfchieu ook mogelijk kunnen zijn*

dat dit ene takfchieting of tak van ene Gorgo

*

nia was; het kleine gaatje, dat men in twee der

breuken ziet , fchijnt dit aan te duiden. Ik

durf echter 'ten dezen opzigte niets Heiligs be-

palen.

Fig. 6. Takachtige Millepörkt ,
waarvan

de lugtgaatjes in een fpiraal rond lopen rondom

de ftain. Göeïïard heeft in zijne Memoi-
rés pl. XIX. fig. 3 en pl. XXXI fig. ep en 37

verfcheiden Miikporen afgebeeld , die na bij

aan deze komen.

Fig. 7. Getakte Millepörkt > veel groter

dan de vorige ,
en geheel overdekt met lugt-

gaatjes. Guettard heeft ene dergelijke

doen afbeelden op pl. XXX, fig. 6 en 11 en

pl. XXXI, fig. 5 , 7 , 9 , 13 en 34 -

Fig. 8. Schijfvormige Millepörkt in de ge-

daante van een lint dat cirkelvormig opgerold

is ; zij is als een zeel door de menigte van lugt-

gaatjes zo wel op den buitenften omtrek , als

op de vlakke 2ijden.

Fig. 9. Ene Millepörkt ia de gedaante

van een paddelloel. Haar hoofd of bovenst

gedeelte is zeer vol van lugtgaatjes
, terwijl

de ftam, die het draagt niet dan zeer wei-
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nigen vertoont ,
en zich door plooien onder-

fcheidt.

Fig. 10. Is ene Mfflepriet van dezelfde foort

p.ls de voorgaande ,
en vcrfchilt er alleen daar-

door van, dat haar hoofd niet aan den voet

vast zit : het geen rnisfchien daardoor veroor-

zaakt is, daf dit hoofd Hechts een bijzonder

voortbrengfel van polijpen ,
en op een ander

gezet is,

Fig. 11. Takachtige Mïllcporict ,
die mis-

fchien tot ene gelijke foort behoort met die

van fig 3 ,
doch in haar geheel en op een voetje

geplaatst is; een van hare takken is bedekt met

kleine niet tot het voorwerp behorende, zee-

lighaampjes, het werk van andere Polypen , die

Waarfchijnlijk daardoor de natuurlijke gedaante

van liet lighaam , waardoor zij gedragen wor-

den, verborgen hebben.

Fig. 1?. Miikporiet in de manier van een

hanenkam; zij is evenfehoon als zeldzaam; ha-

re kwabben zijn volkomen los.

Fig. 13. Stuk van een netvormige Polype,

welke men voor ene Gorgonia zoude kun-

nen nemen
;

doch wanneer men hare lugtga-

ten met het vergrootglas waarneemt, vindt men

jiet beter haar onder de MMeporen te rangfehik*

ken^
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ken: in welk gevoelen men bevestigd wordt,

wanneer men de zonderlinge en zeldzame Ma-

drepore gezien beef:
,

die in het kabinet van

den abt nolin geweest is, die insgelijks vol-

maakt het voorkomen van ene Gorgonia heeft,

doch welker ftof, zo wel als de bewerking en

plaatfing der lugtgaten, haar noodzakelijk onder

het geflacht der echte Mudrepurcn brengen doet.

V EU*
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VERVOLG DER ASTROITEN.

PLAAT XLI.

uiclpringende fterren ene roosvormige gedaante

hebben , en met veel regelmatigheid geplaatst

zijn op lijnen die evenwijdig rondom een mid-

denpunt lehijnen heen te lopen. Dit ftuk, dat ik

op
|
van zijne natuurlijke grootte heb doen afbeel-

den, fchoon van enen goeden omtrek, vormde

Hechts een gedeelte van ene Aflroit, die veel gro-

ter was , het welk aangeduid fchijnt te worden

door dc om een middenpunt lopende plaatfing

der ftcrren ,
die voor het overige vólkomen goed

bewaard zijn.

Fig. i b: Ene der (lorren van de evengenoem-

de Aflroite ,
zo als die zich doorliet vergroot-

glas vertoont.

Fig. ia en ib. EneFongiet met hare ontwik-

keling een weinig vergroot. Deze Polijpe enig-

lints hol
,
vertoont ons ene menigte langwerpige

fchilfertjes, dik en een weinig bol, waarvan het

c-en tegen het andere geplaats is
,
terwijl zij te

«amen ene vereniging van vele gedraaide vlaktens

waarvan de bolle en
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vertonen. Het voorkomen van dit voorwerp

herinnert ons aan verfcheiden land-paddefloelen

,

die, wanneer zij tot een’ groten graad van rijp-

heid gekomen zijn, zich bijna op dezelfde wijze

openen en Iplitzen.

Fig. 3 a. Ene dftroitc of misfebien Tul ipo-

riet, gevormd door ene menigte van geknotte

lighamen, die niets anders zijn dan ene vereniging

van fchilferachtige bundels, aan den top geknot.

Fig. 3 b. is ene bredere ontwikkeling van een

der flcrrenbundels van N. 3 a zo als die zich

door het vergrootglas voordoet.

Fig. 4 a. Ene Jljlroite , waarvan de geblader-

de bolligheden in ene rondachtige gedaante uitlo-

pen gelijk aan die van een knop.

Fig. 4 b vertoont het bovenfte gedeelte van

een der knoppen van het zelfde voorwerp, zo

als dat zich door het vergrootglas voordoet. Het

heeft het voorkomen van ene Fungiet, die in

dezelfde vergroting is afgebeeld.

Fig. 5 a. Ene gctepclde Afiroite

,

met dralen

voorzien, in de form van een Medula’s hoofd,

die uit ieder tepeltjen voortkomen,

Fig. $b. Een der tepeltjes van het ovenge-

noemde voorwerp , zo als het zich door het

vergrootglas voordoet, Het fcifijnt bijna het

zelfde voorwerp, onder fig. 4 b afgebeeld, doch

do
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de fchilferachtige ftralen zijn veel fijnder en dig.

ter in een geplaatst ,
terwijl het op zich zelven

ftaande tepeltjen nog meer het voorkomen van

ene fungiet heeft.

Fig. 6 a. Ene zeer fehone Aftroitc , waarvan

de fterren, die zeer diep uitgevoord zijn, zeer

fraai en duidelijk zijn ,
en veel gelijken naar

kleine zonnen. Men vindt in de onttrekken van

Dax enige AHroicen, die veel naar dezen ge-

lijken.

Fig. 6b. Ene der Herren van het evenge.

noemde voorwerp vergroot.

*5*

V I'0«
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POLIJPE VAN HET GESLACHT DER
ALVEOLIETEN.

\'

PLAAT XLII.

Ik heb met veel naauwkeimgheid deze fchone

Polijpe, ene der merkwaardigften en best be-

waarden, die in den St. Pieters berg gevonden

zijn, door marechal, fchilder van de voor-

werpen uit de natuurlijke hidorie voor het Maféum

laten afrekenen. Zij is op deze plaat afgedeeld op

|
van hare natuurlijke grootte ,

en gezien aan den

kant van het binnenst gedeelte, dat in de manier

van een’ trechter gevormd is.

Andere Polijpeii van een verfchiljend gedacht

hebben hunne woning in het holle gedeelte van dit

voorwerp genomen, en ondanks de verwarring?

die noodzakelijk uit deze opeenhoping van ver-

fchillende lighamen ontdaan moet, heeft de gra-

veerkunst echter met veel naauwkeurigheid de

waarheid en de uitwerking van de tekening uit-

gedrukt.

Daar het blote oog niet in ftaat zoude geweest

zijn
,
om de bijzonderheden te onderlcheiden ,

die

het
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het van belang was te kennen, om het gedacht te

bepalen; heb ik de voorwerpen, die vooral on-

deiTcheidcn moeten worden, in de doorfnede en

op zijde, volgens het vergrootglas doen afbeelden.

Onder het niet geringe getal van Madreporen ,

dat wij kennen, en dat ik in de gelegenhei

geweest ben te onderzoeken in de rijke verza

melingen van het Mulciim ,
heb ik er gene ge

zien , die gelijk aan dit voorwerp waren.

De vergrootte gedeeltens ,
die naast het grote

voorwerp zijn afgebeeld ,
brengen het zeer nabij

aan het gedacht Alveolila van la marck.

Genre 18 der Polijpcn niet ftralen, p. 375;

welk gedacht deze natuurkundige aldus bepaalt.

„ Steenachtige, dikke, rondachtige of halfcir-

,, keivormige Pohjpe ,
beftaande uit ene menigte

„ van laagjes , die elkander bedekken ,
en uit

„ een middenpunt voortkomen, terwijl elk van

„ dezelve uit ene vereniging van celletjes beftaat,

„ die gelijkvormig met die uit de honiggraten

,

„ eniglints buisvormig ,
ptismatiek , d igt aan el-

„ kander gefloten, en in hunne oppervlakte

„ netvormig zijn.”

Het Cijlindervormige ,
geflreepte en fchil-

ferachtige lighaam, zo wel als de lier, die

zich op zijde vertoont ,
is ene foort van Aflroi-

ts

y

volgens het vergrootglas afgebeeld, die zich

V 2 in

ƒ
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in de grote Ahcolie waarvan wij fpreken, ge-

huisvest heeft.

Wat nu het eironde, bolle, korrelige lighaam,

dat wij op de plaat zien, betreft; het is ene der

langwerpige Polijpen ,
die zich insgelijks in deze

Ahcolict gevoegd hebben
,
en waarvan het on-

mogelijk is het gedacht behoorlijk op te geven.

Hier eindigen wij de befchrijving der onder-

fcheiden gegraven voorwerpen
,

die tot op dezen

dag in den St. Pieters berg van Maafhïcht ,
of

de nabijgelegen heuvels, die ’er toe behoren,

gevonden zijn.

Ene zo fchone vereniging van menigvuldige

en vcrfcheidene voorwerpen , wordt niet dik-

wijls binnen een zo klein bellek gevonden ,
en

men moet bekennen, dat de natuur hier mild

geweest is in het opleveren van hare aanmerk-

lijkltc gegraven rijkdommen, die te gelijk het

meest gefchikt zijn om ons in ftaat te Hellen,

ten minften een hoek van den fluier op te lig-

ten, die de geheimen van hare oude omwente-

lingen voor ons gezigt bedekt. Ik befchouwde

het derhalven als voordelig voor de kennis der

aarde ,
zulke fchone voorwerpen niet te laten

ver-
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verloren gaan, maar dezelve, als het ware in

één tafereel te verenigen ,
en door de graveer-

kunst onvergangelijk te maken.

’Er blijft mij thans niets meer overig dan te

bewijzen dat een der aatimerkelijkfte vooivvcr-

pen dezer verzameling ,
het grote opgegraven

hoofd van het onbekende dier van MVtafhicht

,

behoort tot ene krokodil van ene nieuwe foort, en

niet aan een Walvisch ;
en dit is het, dat ik nu

pogen zal te doen.

V 3 O N-



ONDERZOEK
OMTRENT DE

NATUURLIJKE HISTORIE

DER

GEGRAVEN KROKODILLEN.

lliï beftaan gegraven Krokodillen : deze waar-

heid kan redelijkerwijze niet in twijfel getrok-

ken worden. Het is waar dat de kaakbeenderen

van deze tweeflagtige dieren
,
zo wel als andere

delen van hun beenllelzel, langen tijdbefchouwd

zijn, als behorende tot Walvisfchen, of andere

dieren
,
waar van de foorten verloren zijn gegaan.

Doch na dat men de dierkunde meer beoefend

heeft, en zich heeft toegelegd op het onder-

zoek der onderl'cheidende kenmerken, die ons

in Haat Hellen , de foorten te bepalen, en vooral

nadat de ontleedkunde haar licht over de kennis

der aarde (
'Geologie) verfpreid heeft; is de gang

dezer wetenfehap vaster cn regelmatiger gewor-

den, en men kan Heilig bdlisfcn, of dit of dat

viervoetig dier, deze of gene tweeflagtige dieren,

die in den gegraven Raat gevonden worden, in

enige Heilige en onmiddelijke betrekking liaan met

levende dieren van dezelfde fbort, even zeer

als
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als men bevestigen kan ,
dat zij verfchillen van

de dieren, die wij tot nu toekennen, wanneer

niets ons toelaat hen tot die foorten te bicngen,

die thans beflaan ,
of liever (want niet alle

dieren zijn ons reeds bekend) die de ontdekkin-

gen tot nog toe gedaan ons in ftant ftcllen na

te gaan.

Men begrijpt terftond , hoe zeer oeze gewig-

tige tak der natuurlijke historie in verband ftaat

met de grote gcbcurtenisfcn ,
waarvan meer dan

eens , om zo te fpreken ,
onze planeet het flacht-

offer geweest is
,
en hoeveel hulp de kennis der

aarde ontfangen moet van de meer nauwkeurige

kennis der dieren : en ongetwijfeld moet iemand,

die zich op de moeilijke nafporingen der grote

omwentelingen onzer aarde wil toeleggen, met

de beoefening der mineralogie en alles wat daar.

toe behoort, ook de kennis verenigen der zee-

dieren en der levende wezens, die de aarde be-

volken, en niet alleen met derzelver uitwendige

gedaante, maar ook met hunne inwendige vor-

ming bekend zijn.

De Hoogleeraar p. camper, is een der ge-

nen geweest, die het levendigst deze gewigtige

waarheid gevoeld ,
en dezelve met even veel

ijver als ftandvastigheid in praktijk gebragt heb-

ben. Zijn werkzame geest ,
zijne grote overzig-

V 4
ten
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ten der dingen en zijne grote en onderfcheiden

kundigheden gaven hem alle middelen aan de

hand om de ontleedkundige natuurlijke hülorie

der dieren uit te breiden, en daarover niet al-

leen licht, maar ook ene zekere bevalligheid te

verlpreiden, die het gevolg van enen natuurlij-

ken groten aanleg van geest is, en op ene ze-

kere wijze de droogheid en dorheid wegneemt

,

die met foortgelijke onderwerpen verbonden

zijn, waar het beeld der vernietiging tot ene

fchets ter afbeelding van levendige wezens

dienen moet.

Ik heb de fchone en menigvuldige tekenin-

gen, door zijne hand vervaardigd, gezien, die

van de uitgeftrektheid zijner werkzaamheden

omtrent dc Walvisfchen zo wel als andere

zeedieren getuigen ; ik heb met de grootfte be.

langfteliing alles, wat hij omtrent de Olijphan-

ten, de Rhinocerosfen ,
cn de Hukken van ge-

graven beenderen, die aan dieren behoord had-

den, waarvan hij de foort poogde te kennen,

getekend had, gezien, en nagegaan.

Reizen, opofferingen van geld, en moeilijk-

heden waren niets voor hem ,
wanneer liet op

nafporingen of ontdekkingen aankwam, die ge-

jfchikt waren om het grondgebied der wetenfehap

nittebreiden. Men moet wel van zijne zugt voor

de
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de wetenfchap ,
en zijne edele belangloosheid

overtuigd worden ,
wanneer men weet ,

hoe vele

pogingen hii, zo wel,bij het leven van hoef-

man', als na den dood van dezen onvermoei-

deo verzamelaar van gegraven voortbrengfels van

Maaftricht, in het werk heeft gefteld, om zich

de voorwerpen te bezorgen ,
die aan zijne ver-

zamelingen ontbraken, vooral onder die menigte

van wervels, tanden, en andere gebeentens van

verfchillende foórten, die men in zo grote me-

nigte, in het hart van den St. Pieters berg van

Maaftricht en in de andere heuvelen ,
welke deze

ftad omringen
,
en die in het vervolg zo beroemd

geworden zijn onder de natuurkundigen
,
die zich

bezig houden met naiporingen omtrent de oude

Overblijfièls van die dieren , welke men in zeer

groote dieptens in zandachtige en tot ftof wrijf-

bare ftenen, onder ene menigte van horens,

fchulpen ,
Madreporen ,

en andere zee voortbrerg-

fels gevonden heeft.

Het was camper die het eerst de wervel-

beenderen en fchouderbladen van ene grote foort

van febildpad herkende ;
deze ontdekking werd

bevestigd, toen men enigen tijd daarna, in

den St. Pieters berg, vele fchilden van de

zelfde fchildpadden vond. Doch het geen het

meest zijne aandagt bepaalde, en het voor-

V 5
werp
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werp zijner overdenkingen werd, was het reus-

achtig kakebeen, dat men in den jare 1780 ter

diepte van 90 voeten in den St. Pieters berg

gevonden heeft. Camper, die zich ogen-

bliklijk naar Maafrricht begaf, om dit zonder-

ling en zeldzaam gegraven lighaam, dat als toen

in de magt van hoefman was, te befchou-

wen, verklaarde op het eerde gezigt, dat het

moest behoord hebben tot een dief van het ge-

dacht der Krokodillen.

Enigen tijd daarna had ik het vermaak cam-

per te Parijs te zien bij buffon, die den

i Iollandfchen natuurkundigen op ene wijze ont-

haalde ,
welke niet minder vererend voor den

een als voor den anderen was, en die, kennis

gekregen hebbende van zijne werkzaamheden

over de Walvisfchen, hem aanbood om op zijne

kosten ,
de vijftig tekeningen , waaruit deze

fchone verzameling belfond, te doen graveren,

ten einde het gebruik er van gemaklijker voor de

geleerden te maken, en de kennis dezer grote,

nog weinig bekende zeedieren daar door te be-

vorderen (*).

Wei-

£*) Deze verzameling, uit meer dan vijftig platen

betlaande is gegraveerd door d e s è v g den jongen ,

op kosten van buffon. Het is te hopen dat zij0

zoon
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Weinige dagen daarna, mijne verzameling van

gegraven voorwerpen komende zien, Ipoorde

camper mij aan, om te Maaftricht de rijk-

dommen van dit gedacht, die aldaar gevonden

worden, te gaan zien. Vooral iprak hij mij

met geestdrift over de grote kaakbeenderen van

de Krokodil, en over ene menigte wervelbeen-

deren en andere overblijfsels van dieren, dit al

de ople'tenheid der natuurkundigen waardig ,
en

zeer gefchikt waren om licht over de omw ente-

lingen onzer planeet te verfpreiden, Deze uit-

muntende geleerde had de goedheid van mij aan

te bieden om mij overal te vergezellen
,
en van

mij te verzoeken, om zijne eigen verzameling

in den Haag te komen zien, waarin hij vele ge-

graven voorwerpen , vooral uit den St. Pieters

berg had bijeen gebracht.

Het was toen dat hij mij zeidc, dat. hij, na

veel over zijn cerfte gevoelen omtrent het dier

van Maaftricht, dat hij voor ene Krokodil had

aangezien, te hebben nagedacht, enige twijfe-

lingen ten dezen opzigte gevoelde, die hij zeer

gaarne opgthelderd zoude zien ,
en dat hij om

de

zoon a. g. camper eenmaal de fchoone verzameling

, der geleerde aanmerkingen van zijn’ groten vader over

dit onderwerp zal uitgeven.
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de waarheid nader te onderzoeken
, befloten had ene

reis naar Londen te doen
,
om daar in de fclione

verzamelingen van hunterzo wel als in die van

het Engelsdi Miifeum, alles wat tot de ontleding der

ware Krokodillen bctreklijk was, grondig te onder*

zoeken. Hij vertrok dus naar Engeland , waar hij?

ingevolge van vele nalporingen, een nieuw ge*

voelen omtrent het dier van Maaflricht aannam?

en het zelve niet meer als ene bijzondere fooi't

van Krokodil, maar als een 'groot zogend zee-

dier begon te befchouwen, waarvan hij de foorc

als verloren of voor als nog in gene bekende

zeeën gevonden, befchouwde.

Hij zond over dit onderwerp ene zeer geleer-

de verhandeling aan de boninglijke maatfehappij

te Londen, waarin hij met de meest mogelijke

onpartijdigheid de gronden tegen zo wel als

voor zijn gevoelen overwogen heeft in het on-

derzoek van ene zaak
, die van des te meer ge-

wist was , daar hij dezelve onder een dubbel oog-

punt befchouwde, en niet alleen ene nieuwe en

onbekende foort van dier befchrijven, maar ook

de gevolgtrekkingen in overweging nemen wilde?

die uit de plaats, waar dit zonderling dier ge-

vonden is, konden opgemaakt worden.

Deze fchone verhandeling is geplaatst in het

óöiïe deel der Philofophical tran/a&ions van

den
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den jare 1786, en vergezeld van platen naar

de tekening van den fchrijver, waarop een ge-

heel ftuk van het kaakbeen van dit dier in des-

zelfs natuurlijke grote is afgebeeld ,
het welk

hij aan het Engelsch Muféum ten gelchenke

heeft gegeven.

Daar camper de goedheid had van mij

zijne geleerde verhandeling mede te delen

,

fchreef ik hem ,
na dezelve met niet minder

oplettenhcid dan belangflelling gelezen te heb-

ben, dat zijne kundigheden en grote ondervin-

ding zeer wel tegen mijn gevoelen konden op-

Wegen
,
doch dat de naauwkeurighcid zijner be-

fchrijvingen en afbeeldingen dier kaakbeenderen,

e" vooral de onderfcheidende kenmerken welke

hij in de tanden deed opmerken, nog enige on-

opgeloste twijfelingen bij mij overlieten
, en dat

,

Zo ik immer een gevoelen met het zijne llrijdig

Zoude durven ftaande houden ,
zijne eigene ver-

handeling mijne voornaamfte gronden zoude op-

kveren
,
daar ik zijne wijze van befchrijven zo

volmaakt vond ;
doch dat ik ,

noch de voor-

werpen in de natuur, noch de plaats waar zij

gevonden zijn ,
noch de onderfcheiden beende-

ren, die aldaar gevonden worden, noch vooral

de grote kop, dje als toen zich in het Cabinet

Van den kanunnik godin bevond, gezien heb-

ben-
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bende, geen vast gevoelen had, en dat mij112

billijke hoogachting voor zijne kundigheden nuj

vooruit verzekerde, dat ik, na enige inlichtin-

gen van hem ontfangen te hebben, waarfchijn*

lijk met hem van één gevoelen zijn zou. h%

gaf hem tevens bericht, dat ik voornemens was

in het fchone zaifoen ene reis naar Holland te

doen ,
en bij hem enige andere inlichting te ko-

men vragen ,
voor ik naar Maaftricht ging.

Daar was het , waar ik de voorwerpen na*

fpoorde , die ons de grote omwentelingen en

verfchriklijke omkeringen op onze aardbol in bet

geheugen te rug roepen: doch de ftaatkundige

omwentelingen hebben ook hunne verhoringen 1

hunne omkeringen en verwoestingen. Er ont*

wikkelde zich op dien tijd ene in Holland, die

flegts ene voorbereiding voor ene veel grotere»

en het begin van die was
,
welke enige jaren la'

ter, den bloedigflen inbreuk op de rechten de*

menschheid deden ,
en de beide halfronden on-

zer aarde, met moord, oorlog, en rouw ver-

vulden.

Camper werd genoodzaakt den Haag te

verlaten bij de eerde bewegingen, die zich open-

baarden. De gehechtheid ,
welke het huis van

Oranje voor zijne perfoonlijke eigenfehappen en

kundigheden had, en ene billijke dankbaarheid

val»



van zijne zijde
,

die het gevolg van zijn edel

en gevoelig hart was, werd hem als ene mis-

daad toegerekend. Met vele moeite redde hij

zijne kostbare verzamelingen van voorwerpen uit

de natuurlijke historie, die met verwoesting be-

dreigd werden. Levendig werd deze voortreilijke

geleerde door deze daad van ondankbaarheid en

ongevoeligheid getroffen, zijne gezondheid werd

er Ipoedig door aangedaan
, hij kon zich van

toen af niet meer aan zijne fmaak voor de we-

tenfehappen overgeven
,

zijn kabinet , dat met

overhaasting in kisten gepakt was , was in wanor-

de, en ondanks zijn llerkte van gcftel en van geest

Waren alle hulpmiddelen van de kunst niet in

ftaat zijn leven te redden. Zijn groot werk over

de Olijphanten , Rhinoccrosfèn cn zogende zee-

dieren , dat hij gedurende zijn verblijf in den

Haag in orde bragt
, had het zelfde lot als zijn

cabinet, kwam in grote wanorde, cn is ongeluk-

kig niet uitgegeven. Het is te hopen dat zijn

twede zoon a. g. camper, die erfgenaam

van zijne verzamelingen en handfchrifien gebler

ven is, en het voetlpoor van zijnen groten va-

der betreedt, eenmaal deze kostbare verzame-

ling zal uitgeven, waar naar alle natuurkundi-

ge11 20 lang met ongeduld gewacht en verlangd

hebben.

Ik
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Ik meende aan mijne lezers deze bijzonderhe-

den verfchuldigt te zijn, zo wel, omdat zij een’

beroemden geleerden betreffen ,
en het voor mij

een genoegen was om bij deze gelegenheid een

welverdiend en gering bewijs mijner hoogachting

en dankbaarheid voor zijne nagedachtenis te ge-

ven
,
als omdat zij inderdaad in verband haan mét

de natuurlijke historie der gegraven Krokodillen

en van het dier uit den St. Pietersberg, waarop

ik thans terug komc.

Ik deed derhalven ,
na camper s dood, ene

reis naar Holland ,
en vertoefde eenige maanden

te Maastricht ,
waar ik dagelijks de omliggende

bergen en heuvelen doorzogt en in de gelegen-

heid was om de voomaamfte gegraven rijkdom-

men, die men ’er gevonden heeft, te zien en te

onderzoeken, cn ik gelove grond te hebben, om

tot mijn eerst gevoelen omtrent het dier van

Maastricht te rug te komen, en het zelve voor

ene bijzondere lbort van Krokodil te houden.

Daar mijn oogmerk was, om de gronden te

beftrijden ,
welke camper bepaald hadden om

een gevoelen aan te nemen, dat ik meende te

kunnen wederleggen, moest ik mij natuurlijk

van alle hulpmiddelen voorzien, die gefchikt

konden zijn om mijne zwakheid tegen zulk ene

gedugtte partij te verdedigen. Ik leide mij dus

met
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met alle ingcfpannenheid toe op alles, wat be-

trekking had niet alleen tot tle natuurlijke hi-

ftorie der Krokodillen zoo ten opzigte van hunne

grootte, geftalte, en onderfchcidene iöorten, maar

ook tot de ontleedkundige kennis dier zonder-

linge dieren. Ik zag fpoedig dat het ons, zelfs

hij de nieuwfte Schrijvers aan goede afbeeldin-

gen ontbrak ,
en zogt voor mijne eigen onder-

richting deze onnauwkeurigheid te herffellen
,

door onder mijne ogen gefchikte kunstenaars dc

Nijl-Krokodil te doen aftekenen, naar het vol-

maakt oorfprongelijke, dat in de gaanderijen van

het Muféum te Parijs. gevonden wordt, terwijl

ik het zelfde deed omtrent het overheerlijke Kro-

kodil-Squelct
, dat in de gaanderijen voor ontleed-

kundige voorwerpen van het zelfde Muféum
bewaard wordt.

Een volmaakt wel bewaarde huid van ene

fchone Krokodil van den Ganges , met een lange

bek , bevond zich in de bewaarplaatfcn van den

kruidkundigen tuin. Ik deed de befmurders de-

zer heerlijke inrichting opmerken , dat een zo be-

langrijk voorwerp, wel verdiende eene plaats te

bekleden, onder de zeldzame Hukken, welke de

gaanderijen voor dierkundige voorwerpen verde-

ren, en weldra werd deze huid bereid en met

veel kunst opgezet door desmoijuns en d u-

X JFitê-
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FRêNE, die belast zijn met de zorg van de'

viervoetige dieren ,
visfclien en infeéten van het

Mufeum, en welker bekwaamheid en vaardigheid

overbekend zijn. Het is naar dezen Gavial, dat

ik ene tekening liet vervaardigen van de twede

ibort van Krokodil , die bijzonder aan Afië eigen

fehijnt te zijn.

De Leidfche Hoogleeraar in de natuurlijke his-

torie Brugman s bezit in zijn bijzonder Ka-

binet het Squclet van een kop van een Gavial,

die zeer goed bewaard is. Ik verzogt van hem

de vrijheid om dit voorwerp te doen aftekenen

,

en voegde deze tekening bij mijne overigen.

Ik zag eenige tijd daarna in de geleerde verza-

meling van dierkundige voorwerpen van mijn’

vriend herman, te Straatsburg, jonge Kroko-

dillen, van Florida gekomen, die, ondanks de

overeenkomst, welke zij over het geheel met de

gewone Nijl- Krokodillen hebben, evenwel een

bijzonder voorkomen, of, gelijk de natuurkundi-

gen zeggen , ene bijzondere facies hebben , dat

zich gemaklijker laat voelen dan befchrijven. Die

,

waarvan ik thans fpreke ,
fchenen in enige klei-

nigheden van andere Krokodillen te verfchülen ,

gelijk dit ook aan het geoefend oog en de naauw*

keurige wijze van zien van den beroemden hoog*

iecraar der centrale fehool van den nederrhijn nict

ons-
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öntfoapt was. Ook had ik hem naamvlijks mijn

verlangen re kennen gegeven , om deze voorwer-

pen door DEN VS MONTFORT, die mij ver.

gezelde, te doen aftekenen ,
of hij deelde mij zij-

ne eigenhandige aantekening mede ,
waarin zij be-

f.hreven waren, en waarin hij zeer wel had op-

geinerkt, dat de achterpoten Hechts hall gepalmd

Waren en de voorkop door zijne meer ingedrukte

gedaante in zeker opzichte fchijnt onderfcheiden

te zijn van dien der Niji-Krokodil. Hoewel de-

ze verfcheidenheden mij voorkomen veeleer uit

het onderfcheid van ouderdom* climaat , en mis-

fchien uit de bijzondere wijze van leven dezer

dieren ontdaan 'te zijn, dan kenmerken van een

bijzonder foort op te leveren; heb ik echter een

dezer Krokodillen uit het cabinet van herman
doen aftekenen , dewijl ik door den brief, waar

mede zij overgezonden waren, zeker was, dat

zy gedood waren in het meir George van het

Engelsch gedeelte van Florida. Want niets on-

getwijfeld is van meer belang in de natuurlijke

hiftoTie
,

dan ftellig kennis te dragen van de

plaatfen
, waar de voorwerpen gevonden zijn*

ten einde gelegenheid te hebben
, om daarvan

toepasfing te maken op cle overblijfzelen van ge-

graven dieren van dezelfde foort , die men niet

zelden onder luchrilreken vindt ,
geheel tegen-

X a
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ftrijdïg met die, waar deze dieren in hunnen

natuurlijken Haat geleefd hebben.

Mijne nafporingen omtrent de verfchilicnde

foorten van Krokodillen hadden voornaamlijk

het onderzoek dezer dieren in den gegraven Haat

ten doel, en ik ondervond weldra daarvan het

nut en het voordeel, toen ik enigen tijd daarna,

de verzameling van den Landgraaf van Hesfen

DarmHad beziende, waarmede deze vorst dat

van den kundigen merck, aan wien wij zeer

leerzame brieven over de Rhinocerosfen, Olij-

phanten ,
en de Zeepaards-tanden , na bij den

Rhijn gevonden ,
tc danken hebben ,

verenigd

heeft, in deze leerzame verzameling een’ ver-

Reende kop van ecn’Gavial zag, waaraan men zeer

duidelijk alle dc ondericheidende kenmerken her-

kennen’ kon , te midden van een grijs fchulpach.

tigxcn hard marmer, dat zeer wel geüepen kon

worden, en gevonden was in de groeven van

Altdorf. Ik verzuimde ,
gelijk men Run na-

waan, niet om een zo zeldzaam en belangrijk

voorwerp met de meest mogelijke nauwkeurig-

heid te doen afbeelden. De Landgraaf: had de

vriendelijkheid mij dit te vergunnen ,
en de dienst-

vaardige bemoeijingen van den Haer s c h l a v-

ermacker, wien het oppereoezigr over dit

ka-
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kabinet was opgedragen ,
maakten deze ver-

gunning voor mij dubbel aangenaam.

Uil Duitschland over Frankfort te rug keren-

de, vertoefde ik enige dagen te Manheim , om

het prachtige kabinet van den keurvorst van de

Palts te befchouweq , en den achtenswaardigen

COLINI, die het beduur over deszehs inrich-

ting gehad heeft, zo wel als den Heer me-

ijiclts, een’ uitmuntend kruidkundigen, die

het toezigt over de tuinen heeft , te zien. De-

ze beide geleerden overlaadden mij met vriend-

fchaps bewijzen en gedienftigheden. Alhier de

fchone verzamelingen van verfteende voorwerpen

uit de Palts, Duitschland, Italië en andere ftre-

ken nagaande, welke deze grote vereniging van

voorwerpen uit de 'natuurlijke liifloric bijzonder

doen uitmunten , werd ik niet weinig aangenaam

verrascht, door het vinden van kaakbeenderen

ener Krokodil, volkomen gelijkvormig met die

uit het kabinet van Darmftadt, dat is te zeg-

gen van de Gavial, veranderd in een’ har-

den fteen ,
donker grijs van kleur

,
in de manier

van marmer ,
en te midden van dit marmer Am.

monieten» en enige indrukken van andere twee-

kleppige fchulpen hebbende.

Het ftuk dat de kaakbeenderen dezer Gavial

bevat
, gevonden zo wel hls het vorige in de

X 3 groe*
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groeven van Altdorf, is ’er zo gelukkig van afge«

fcheiden dat men geraaklijk het onder en boven deel

dezer ich'one kaak onderfcheiden kan. Men kan den?

ken dat een dergelijk voorwerp voor mij van te

veel gewigt was ,
om ’er niet ene fchoiie teke?

ning van te verlangen, welke ik dan ook met

veel nauwkeurigheid maken liet. ’Er was reeds

ene afbeelding van gegeven, in de handelingen

der Manheimfehe maatfehappij ,
doch zeer in het

klein, en donder alle verdere bijzonderheden,

die bij deze verftening plaats hebben. Toen

coLiNï deze tekening in de verzameling van

ilukken dezer geleerde maatfehappij uitgaf, be-

fchouwde hij deze kaakbeenderen als behorende

tot een onbekend dier (*)*

Ik wist reeds voorlang, dat de abt bachel-

let, die zich veel moeite gegeven heeft, om

de verfteende zee lighaamen van Havre ,
Hon-.

fleur, enz. te leren kennen, en die enige be-

langrijke verhandelingen over dit onderwerp in

her 'Journal de phyfique et ti'hifl. nat.
gele verd

heeft ,
ene zeer fchone verlteende kaak ,

die gevon-

den is in de klei en kiesachiige lhjltens ,
die ten dam

yerftrekken tegen de zee , aan den kant van de

Vet'

Htsi. & Qommentaï. ulcad. Palatina vol.

V. tab. 3. van het natuurkundig gedeelte
,



DEN SINT PIETERS BERG. 305

p
7
acJes-Noires

,
bezat. Deze kaakbeenderen

, ge-

deeltelijk los gemaakt van den klomp ,
waarin zij

verfteend waren, zijn volmaakt goed bewaard,

en
, liet geen vooral opmerkelijk is, ook zij

behoren aan ene Krokodil van de mort der Ga*

vials. Ik bezit ’er ene uitmuntende tekening van

,

vervaardigd door marechal, den ILhilder

van het Mufeum van de natuurlijke hifturie.

Men heeft in den tijd van arduini, in de

irebervtens van Rozzo aan de grenzen van Ti-

rol, in ene keiachtige rots, die ene menigte van

planten bevat
,

welke noch verfteend , noch

koolachtig geworden zijn
,

maar zich ïii ene

foort van uitdroging bevinden, welke fortis

aanleiding gegeven heeft ,
om dezelve in een

brief, aan festa gefchreven, den eigenaarti-

gen naam van fqueletten van Planten te geven,

enen vcrfteenden Krokodillen kop gevonden,

welke 11 er R et toni in zijne verzameling te

Scio, ene kleine ftad in het Vincentijnfche, be-

waart. Mijn geleerde vriend fortis heeft de

goedheid gehad mij ’er ene tekening van te

bezorgen, en ik heb niet zonder enige verbazing

gezien
, dat ook deze Krokodil alle kenmerken

heeft van den Gavial.

Zie daar dan ontwijfelbaar vier Krokodillen

van dezelfde foort op verfchillende plaatzen en

X 4 °P
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op enen groten rilland van elkander gevon-

den (*) ,
indien ik hier wilde herinneren aan

den Krokodil ,
befchreven en afgebceld in de

Miscellanea Berolinenfia van den jare 1710,

pag- 99, door c. m. spener, enen Kro-

kodil , tot koperkies verërtst, waar over die

geleerde
,

ene voor zijnen tijd zeer goede

verhandeling heeft uitgegeven, zouden wij nog

ene largbckkige Krokodil, enen waren Gavial

zien.

In het jaar 1758 ontdekte de Heer wil*

lem c hap man, nabij Whitbij in Yorkshire

aan den oever der zee, digt bij ene duin, die

bijna honderd en tachtig voeten hoogte heeft,

en bijna loodrcgt Haat, de verfteende delen van

enen

(*) Besson, opziener der mijnen, bezit in zijne

heerlijke verzameling te Parijs een gedeelte van ene

verfteende kaak van een Gavial, het welk volgens

de hoedanigheid van den fteen in de groeven van

Altdorf fehijnt gevonden te zijn : doch daar deze

bekwame natuurkundige dit belangrijk ftuk van een

koopman, in voorwerpen voor de natuurlijke hiftorie,

te Parijs, gekogt heeft, en noch opgave van het

voorwerp noch aanwijzing van plaats bezat, verhaal

jk dit alleen om het getal der gegravene kaakbeen-

deren van Krokodillen van den Ganges aan te wij-

zen, dat tot mijne kennis gekomen is,
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enen Krokodil, welke in den fteen zelven la-

gen
, die de onderfte laag van de duin uitmaak-

te
, welke door de zee befpoeld ,

en onophou-

delijk den flag der golven verduren moet.

„ Ik maak” zegt de Heer c hap man,

j, voorbedagtlijk melding van deze omftandig-

„ heid, om de tegenwerping voor te komen,

„ welke men maken kan , dat dit dier zich mis-

„ fchien op de oppervlakte bevonden heeft, en

„ door verloop van tijd bedolven is op de

„ plaats, waar het lag; het geen ónmogelijk

„ moet zijn ,
ten minden , na dat de ftenen

„ hunne tegenwoordige vastheid hebben. De

i, plaats ,
waar deze beenderen lagen

, was mees-

tenrijds overdekt met zeezand, ter hoogte

„ van twee voeten, en was fiegts nu en dan

„ bloot, het geen oorzaak was dat men dezelve

„ niet dikwijls zag.”

Men vindt deze aanmerking in liet 50de deel

2de ftuk der Philofaphical Tranfa&lons. De

afbeelding, bij de Verhandeling van den Heer

c Hap man gevoegd, is die van den Gavial of

Krokodil van den Ganges. De verhandeling zelve

is gelezen den 4<Jen Maart van het jaar 1758.

Zie hier ene verzameling van daadzaken, die

ongetwijfeld onze aandagt wel waardig zijn,

daar wij onder alle gegraven Krokodillen, wel-

X 5 ken
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ken ik opgeteld heb
,
gene andere overblijffelen

van beenderen dan aiieen van den Gavial vinden

}

niet dat ik hier mede zeggen wil ,
dat het ón-

mogelijk is, den een of anderen tijd overblijf-

felen van de Nijl Krokodil, of den Alligator

van America te ontdekken ;
neen ik zie alleen

tot nu toe niet, dat zodanige overblijffelen zich

aan de nafporingcn en onderzoekingen der na-

tuurkundigen hebben aangeboden ,
gedurende

den reeds langen tijd , waarin de beoefening der

verfteningen de aandacht van zo vele geleerden

heeft bezig gehouden. Wanneer men als een

voorbeeld van het tegendeel het dier van Maa-

flricht wilde aanhalen , dat ik zelf voor ene

Krokodil houde; zoude ik antwoorden, dat deze

tegenwerping eer gunftig clan nadelig is voor

de daadzaken , waarop ik alleen de aandacht

der Geologisten heb willen vestigen , zonder ’er

enige foort van leerftelfel uit te willen afleiden,

daar het dier van Maaflricht ,
indien ik waarlijk

in ftaat ben te bewijzen, dat het een overblijf-

sel van ene ware Krokodil is ,
in dat geval

vólgens de langwerpige en enigfints eenvormige

plaatfing zijner kaakbeenderen, en volgens de

kenmerken zijner tanden , moet geranglchikt

worden onder de Krokodillen ,
die het naast

bij den Gavial komen , en zeer onderfcheiden

zijn -



DEN SINT PIETERS BEUG. 309

zöu van de Nijl- Krokodillen, en de Kaijmans

of Alligators*van America. Men zoude, indien

men dit verkoos ,
’er ene nieuwe looit van kun-

nen maken, doch zij zonde altijd zeer nabij

komen aan die van den Gnvial.

Indien verdere onderzoekingen in het vervolg

deze waarneming of liever deze blote gisfing be-

vestigen, zouden deze omftandigheden van het

grootst gevvigt zijn voor de gefchiedenis van de

omwentelingen der aarde , vooral indien het zelf-

de voorbeeld plaats had omtrent de overige ge-

graven dieren; want het zou dan mogeiijk zijn,

wanneer men onafgebroken en oplettend in na-

deringen hieromtrent
, die ongetwijfeld vele

zwarigheden hebben
, wilde voortgaan

,
mis-

fcliien eindelijk te ontdekken
, dat de natuur

enen gelijken tred houdt in hare middelen van

vernietiging en verplaatfing, zo wel langs den

billen weg, dien zij gewoonlijk volgt, als in

hare bijkomende en geweldige middelen, gelijk

zij gedurende het leven der dieren bijzondere

plaatfen, flandyastig voor deze of gene foort

van dieren gefchikt ,
bewaart.

Men gevoelt in voorraad hoeveel zodanig ene

natuurkundige aardrijkskunde, zo zij eenmaal

op vaste gronden fteunde, dienen kon, om ons

de oorzaak en richting der krachten en middelen

te
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te doen kennen , welke gediend hebben om de-

ze verfchrikiijke verplaatfingen te bewerken, en

dezelfde foortcn tot plnatfen overtebrengen
,
on-

eindig verwijderd van de (treken ,
waar dezelve

te voren leefden.

De gegraven fchulpen, die men tegenwoordig

veel beter mdpoort en kent , nadat men zich

moeite geeft ,
om ze te vergelijken en nader te

brengen tot foortgelijken, die levend gevonden

worden ,
fchijnen ons reeds waarfchijnlijkheden

,

en misfchien zelfs wel ene foort van bewijzen

opteleveren, die ons aanfporcn om crnftig over

dit onderwerp en de gevolgen ,
die daaruit voort-

iprüiten ,
na te denken; doch, ik herhale het,

dit is (legts ene gisfing die ik in het voorbij-

gaan in het midden brenge, zonder ’cr enige an-

dere bedoeling bij te hebben, dan het nut aan

te tonen, het geen hieruit voor de bevordering

der natuurlijke wijsbegeerte zoude te trekken

zijn.

Het is met dit oogmerk, dat ik, meer mij.

ne geestdrift dan mijne kundigheden raadple-

gende, gene moeilijkheden, gene reizen, gene

zorgen, geen’ tijd ontzien heb, om de meest

mogelijke daadzaken en waarnemingen te verza-

melen, zowel omtrent de levende Krokodillen,

als omtrent die , welke oude omwentelingen

ver-
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verfh’ooid en begraven hebben ,
op plaatfen

,

die onracctlijk van de plaatfen hunner eerde

woning verwijderd zijn, en .welker overblijffelen

van beenderen ,
nog alle hare kenmerken be-

waard hebbende, dan eens onder zandheuvelen

gemengd met ftof van fchulpen en Hukken van

Madreporcn, dan eens in bladachtige lagen van

kleiachtige Henen , dan eens onder grote hopen

klei , en dan wederom in het midden van ban-

ken van ene Heen, zo hard als marmer, ver-

mengd met Ammons hoornen, gevonden worden.

Dit laatste, dat onbetwistbaar is, en bewezen

kan worden door de groeven van Altdorf, zo

iemand het in twijfel mogt trekken
,
en nog ge-

maklijker in de gaanderijen voor voorwerpen uit

de natuurlijke hiftorie van den keurvorst van de

Palts te Manheim, door het befchotiwen van den

fchonen kop des Gavials , die daar gevonden

wordt en uit dezelfde groeven gehaald is, dit

laatflc, zeg ik, verdient vooral de overdenking

van allen, die zich ernflig met de beoefening

der natuurlijke hiftorie onzer aarde bezig houden.

Vruchteloos zoude men willen tegenwerpen

dat de ammonshoornen , die in het zelfde mar-

mer naast dezen Gavial gevonden worden, zo

wel als de overige foorten van fchulpen ,
mis-

fehien reeds verdoend kunnen geweest zijn,

voor
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voor het tijdvak dier gebeurtenis , welke dezelvë

verenigde ia den klomp waarin deze Gavial be-

graven is, en die naderhand in marmer is ver-

' anderd; want, indien deze tegenwerping, diö

ik wel verre verwijderd ben van aan te nemen

,

al gegrond was , zoude zij nog niet kunnen

ftrekken om den hogen ouderdom der tijden te

verkleinen, welke voorbij gegaan zijn van tien

tijd af, waarin deze Krokodillen uit de groe-

ven van Altdorf fchipbreuk leden , men vergeve

mij deze uitdrukking, in de vloeibare flikkerige

modder, die hun bedolf, het zij dan dat ene

toevallige en fpoedige verplaatfing van de wate-

ren der zee hen op deze plaats gebragt hebbe,

het zij, dat de lugts gefteldheid ,
die misfehien

veranderd is ,
hun toen veroorloofd hebbe te le-

ven in de nabuurfchap der plaatfcn, waar men

thans de overblijffelen hunner beenderen vindt.

Doch ene andere niet minder gewigpge ge*

Volgtrekking ,
die natuurlijk uit deze gewigtige

daadzaken ,
waarbij zich de Geologisten niette veel

bepalen kunnen, voortkomt, is deze, dat, daal-

de Krokodillen, in hunne hoedanigheid van twee-

flagtige dieren, niet kunnen leven, noch zich

voortplanten dan aan oevers van rivieren, of in

grote meiren, die hun eilanden of naburig vast

land aanboden, om ’er hunne eïjeren neder te

Kg-
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leggen
, wij gerust befluiten kunnen, dat zij,

voor de omkering en omwenteling , hoedanig die

dan ook geweest zij, welke deze amphibien be-

graven en met fchulpen vermengd heeft, in nog ^

veel vroeger en ouder tijden moeten geleefd en

zich voortgeteeld hebben in rivieren en meiren

,

welke noodwendig te midden van grote ftreken

Vast land beftaan moesten ,
voorzien van planten

en andere landdieren , welke aan dat tijdvak dezelf-

de plaatfelijke gelegenheden gaven , welke wij te-

genwoordig aan de boorden van den Ganges,

den Nijl, den Amazonenrivicr en andere grote

rivieren waarnemen
, waarin zich deze foort van

dieren onthoudt.

Ik geloof niet dat deze gevolgtrekking door

de natuurkundigen zal kunnen in twiifel getrok-

ken worden , maar veeleer dat zij onderfteuning

zal vinden bij hen, die deze grote gebeurtenis-

fen aan den zondvloed van Moles toelchrijven •,

fchoon de daadzaken
, wanneer men dezelve

zonder vooroordeel en zonder zijne toevlugt

tot bovennatuuriijke werkingen te nemen , be-

fchouwt, bezwaarlijk llrokcn met ene omwente-

ling door overftroming , veroorzaakt door een

regen van veertig dagen , maar veeleer gevolgen

van veel groter en verfchriklyker gebeurtenisfeu

en omwentelingen fchijnen te zijn.

AFR.Ii
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AFRICAANSCHE KROKODIL, N Ij L-

KROKODIL, LACERTA CROCO-

DILUS. Linn:

PLAAT XLIIÏ.

Deze afbeelding is getekend naar ene Afri-

caanfche Krokodil van twaalf voeten lerigte,

uit het Nationaal Mufeum van de natuurlijke

hillorie. De tekenaar heeft zich bevlijtigd alle

de kleine bijzonderheden van den kop en het

Iighaam naauwkeurig uit te drukken. Doch,

daar de verdroging de peesachtige delen der

voor- en achter poten heeft zaamgetrokken

,

heeft hij hier in die nauwkeurigheid niet kun-

nen brengen, die ik wel gewenscht had. Ik

moest den lezer hiervan verwittigen , en wil

dit gebrek vergoeden, door van deze delen de

korte befchrijving mede te delen, die cuvier

in zijne Legons cCanatomie comparée daarvan

gegeven heeft, zeggende: „ de Krokodil heeft

„ ronde voorpoten; twee geledingen aan den

„ duim, drie aan den tweden, vier aan den

mid-
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3, middelden en vierden ,
en flegts drie aan

„ den vijfden vinger.” Zie zijne vierde les
^

pag. 516, waarmede volkomen overeenkomt,

het geen hij hieromtrent zegt in zijne vijfde

les
> pag. 39°‘

*

V SQUK-
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SQUELET van een’ afric aans cheN

KROKODIL.

PLAAT XLIV-

Do tekening van het voorwerp, dat men op

deze plaat gegraveerd ziet ,
is gemaakt naat

een fchoon fquelet van een’ Krokodil van tvvaa»

voeten lengte, van de Africaanfche foort, LllC

in de ontleedkundige gaanderijen van het M Ll

feum te Parijs bewaard wordt.

Men kan zich gemaklijk in de afbeelding

een begrip maken ,
zo wel van de vpomaamfis

bijzonderheden, als van het geheel des beenach-

tigen famenftêls van dit dier, en men zal in het

Deibeen en Schouderblad delen herkennen, die

ons aan dergelijken herinneren, welken m d-

groeven van den St. Pieters berg te MaaftricW

gevonden zijn, en die ik op plaat X en XI Ir

doen afbeelden. ..

Grew, lid van de koninglijkc maatichappy

te London, die in het jaar 1681 de naamlijst

der voorwerpen, in het kabinet der maatfebappv

voorkomende' j
uitgegeven en met vele platen

Vet'
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Verrijkt heeft
, heeft daarin ook een’ Krokodil

op dezelfde fchaal, waarop dit voorwerp gete-

kend is, doen afbeelden (*), oorfprongelijk van

America
, en aan de maatlchappij gefchonken

door r oBert South wel. Deze Krokodil

had dertien voeten en vier duimen lengte vol-

gens Franfche maat. Men moet het hem on-

getwijfeld dank weten, dat hij het eerst de ge-

daante van het fquelet van dezen Krokodil , wel-

ken hij Leviathan noemt, heeft bekend gemaakt}

en fchoon zijne tekening zonder twijfel grote

gebreken heeft, wegens de geringere nauwkeu-

righeid dier tijden
, zijn ’er echter zommige bij-

zonderheden
,
vooral in den kop , die niet even

oppervlakkig behandeld zijn, maar zelfs enige

verdienften hebben. Ik meende deze welverdien-

de loffpraak verfchuldigd te zyn aan een’ ge-

leerden
,

die ook van andere voorwerpen uit de

dierkunde zorgvuldig afbeeldingen heeft doen

vervaardigen
, welken men niet zelden met vrucht

kan raadplegen.

(*) Zie Plaat IV van Zijn Mufaeum regalis Sorit-

tatis Lond. 1681 in foi.

£

Y % SCHOO'
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SCHOUDERBLAD, DEI- EN BEKKEN-

BEEN VAN DEN AF R I C AAN S C H E N

KROKODIL.

PLAAT XLV.

Ik heb op deze plaat een fchouderblad ,
een

de>- en een bekkenbcen ,
op de helft van de na-

tuurlyke grootte doen afbeelden naar het fquelet

van twaalf voeten lengte van den Africaanfchen

Krokodil, waarvan ik op plaat XLIV de ge-

daante gegeven heb.

Wanneer men deze gcbeentens in hunne na-

tuurlijke grootte kent, ziet men veel beter der-

zelver gedaante, en zij zijn in zekeren zin ge*

fchikt om als een voorwerp van vergelijking te

dienen tot bepaling der grootte van den Kroko-

dil uit den St. Pieters berg, in gevalle men

bij toeval zulke of dergelijke gebeentens mogt

ontdekken, die ongetwijfeld tot, dit dier behoord

hebben , daar men dan hier in het afgebeelde

Ichouderblad, deibeen en bekken nauwkeurig de

halve grootte dier beenderen van een Krekodil

van twaalf voeten lengte heeft. .
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KROKODIL van den ganges 01-

gavial.

PLAAT XLVI.

[)cze Afiatifche Krokodil is getekend naar

dien, welke in liet Mufeura van natuurlijke hi-

storie te Parijs bewaard wordt ,
en welks groot-

te, na genoeg gelijk is aan die van den INijl-

Krokodil ,
dien ik op plaat XLIII heb doen

afbeelden.

Edwards is de eerfte, die denzelven heeft

bekend gemaakt in de Philofophical Tranfac-

tlons ,
44-fte deel ede huk, pag. 639. pl. 19.

doch zijne afbeelding is niet naauwkeurig.

De Krokodil van den Ganges heeft in zijnen

kop volftrekt gene overeenkomst met den Nijl-

Krokodil. Zijne tanden zijn gelijk en een weinig

krom • zijn ranke muil is zeer langwerpig en enig-

fints opgeblazen aan bet eind; zijne achterpoten

zijn gepalmd, en hij heeft op een gedeelte vat

zijn baart ene foort van uitgetanden kant, iel

men niet vindt op dien van den Africaanfchn

Krokodil.

Y 3
S>UE-
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3QUELET VAN DEN KOP DES KR0KQ*
DILS VAN DEN GANGES.

plaat XLVII.

Deze kaakbeenderen van den Afiatilcheii Kr0,

kodil
,

zijn die, welken de Lcidfche hoogleeraat

Brug mans mij toegelaten heeft te doen af»

tekenen naar het fquelet van den kop van do*

zen krokodil, dat hij in zijne Ichone verzarn£'

ling bezit. 2 ij zijn hier afgebeeld op twee der-

den van de natuurlijke grootte. Men telt in de

bovenste kaalt in alles twee en vijftig tanden,

dat is zes en twintig op iedere zijde, waaronder

ik echter ook drie tanden telle
, welke minder

volmaakt, en bijna knubbelachtig zijn ,
en het

digst bij het verhemelte gevonden worden, het

geen misleiden het gevolg van enig toeval zijn

kan, De onderile kaak heeft 48 tanden i

n

alles
, dat is vier en twintig op elke zijde.

Ik heb hier ook de afbeelding van den dubbel-

den tand gegeven.

Men vindt in het Muféum van natuurlijk©

hisorie van Parijs twee kleine Afiatifche Kroko-

uiüe
, waarvan de een zich in zijnen natuurlij-

. ken
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ken (laat bevindt, terwijl de andere, die te vo-

ren, op fterk water geftaan heeft, gefquelettcerd

is. Een derde voorwerp van dezelve foort, en

bijna van gelijke grootte bevond zich in het ka-

binet van den overledenen gigot dorcï te

Parijs
,
terwijl eindelijk de verzameling van h e r-

man te Strasburg een dergelijken bevatte, die

in alles met de drie vorigen gelijk flaat. Wij

hebben dus hier vier Afiatifche Krokodillen van

dezelfde grootte , zodat men hieruit bijna ene

bijzondere kort fchijnt te kunnen vormen, die

altijd iets kleinder is ,
cn enen wat langeren

muil heeft dan de overigen ;
doch daar dit mis-

fchien alleen uit verfchil van ouderdom voort-

komt, en daar het getal der tanden het zelfde is

dat men bij den Ganges-Krokodil waarneemt, zo

befchouw ik deze voorwerpen flegts als zeerjonge

Afiatifche Krokodillen; ten ware nadere onder-

zoekingen ons overtuigden ,
dat deze foort nim-

mer groter gevonden wordt, het geen ik echter

naauwlijks geloven kan.

y 4 TAN-
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TANDEN DER VERSCHILLENDE
SOORTEN VAN KROKODILLEN.

plaat XLVIIL

T
t

k heb hier op ene en dezelfde plaat de tan-

den van -den Krokodil van denNijl, den Gan-
ges, en die van het dier van Maaftricht doen
afbeelden

, ten einde men zich in een opflag van
het oog een denkbeeld zoude kunnen vormen,
van de bijzonderheden, en het geheel dier tan-
den, en daaruit over derzelver gelijkheid of on-
gelijkheid zoude Kunnen vonnis vellen.

Fig. A. is een tand van den Afiatifchen Kro-
kodil, op zulk ene wijze getekend , dat men
ook den tweden tand zien kan

, die in dezen
eerften befloten is. Big. a. is deze tvvede tand

afzonderlijk.

Fig. B, is een tand van den Africaanlchen

krokodil, met de opening, die gefchikt is om
den tweden tand te ontfangen, Fig, b. is deze
tvvede tand, die opmerkelijk is door zijne, als

het ware, toegenepen gedaante, welke men bij-

na
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na bij alle jonge Krokodillen waarneemt. Ook '

gebeurt het lbintijds ,
dat de eerste tand minder

recht en een weinig gekromd is ,
doch du is niet

ftandvastig.

ptgm c. is een tand van het dier van Maas-

tricht, met zijnen beenachtigcn wortel, waarin

zich een twede tand vertoont, die aldaar fchijot

voort te komen, niet als het begin van een tand,

gefchikt om, opgroeijende , den eerllen te ver-

dringen, maar als een geheel gevormde tand,

die zijn eigen verglaasfel heeft, naast den ande-

ren zal uitkomen, en zijnen oorfprong heeft on-

der aan denzelfden beenachtigcn wortel.

Fig. D. is een der grote tanden; zijne ge-

kromde gedaante, zijne hoekige en uitwringen-

de boorden zijn zeer wel afgebeeld; hij was

toevallig van zijne kroon afgcfcheiden
,
en fclioon

de tand vast van lighaam en niet hol was, ver-

toont de kroon ,
waarvan ik de holte onder

letter d heb doen afbeelden ,
ene langwerpige

opening naar het midden
,

die zeer zichtbaar

is. Deze bijzonderheid bragt mij in het geval,

gedurende mijn verblijf te Maailricht, waar ik

velen dezer afzonderlyke tanden ter mijner be-

fchikking had
,
welke de werklieden in de groe-

ven mij van tijd tot tijd bragten, om verfchei-

Y 5 den



3H NATUURLIJKE historie van

den daarvan te breken met oogmerk om het in-

wendig maakzel naamvkcurig te kennen, doch
ik zag dat de natuur in de vorming der tanden

van dit dier niet altijd denzelfden weg was inge-

fiagen. Verre de meesten waren vast van lig-

liaam , en hadden altijd den tweden tand bene-

den aan den beenachtigen wortel geplaatst
, zo-

dat deze dikwijls zijnen punt op zijde der kroon

van den groten tand vertoonde.

In andere voorwerpen was de grote tand voor
een gedeelte geopend naar den kant van den
wortel

; in andere was de opening weder veel

groter, en eindelijk vond ik wederom anderen,

die zelven bijna geheei hol waren tot bene-
den toe, met de overblijffelen van het begin-

fél eens tweden tands
, die zich in het midden

van den tand bevonden , een kenteken . <tp-

lijk aan dat, het welk men in de tanden der

Afiatifche cn Africaanfche Krokodillen waar-

neemt.

Enigen tijd daarna las ik in de PhiUfopÉïcal

Tranfactiom der koninglijke maatichappjj te

Londen van het jaar 1786, dat camper
het zeilde voor mij had opgemerkt. n ik

„ heb een tand in mijne verzameling” zegt

deze beroemde natuurkundige „ waarvan de

twe-35
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„ twede tand geheel in het midden, en in

„ de Hof van den eerden gevormd is.” Men

kan naauwlijks begrijpen ,
hoe zulk een be-

roemd geleerde een zo afdoend kenmerk zich

heeft kunnen laten ontllippen ,
en na deze waar-

neming de tanden heeft kunnen befchouwen,

als behoord hebbende aan een Walvisch,

*v»

KAAK-
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KAAKBEENDEREN VAN VERSCHIL-
LENDE SOORTEN VAN KROKO-

DILLEN.

PLAAT XL IX.

Ik heb op dezelfde wijze hier op ene plaat

de kaakbeenderen van den Africaanfchen en Afia-

tifchcn Krokodil zo wel als die van het dier

van Maaftricht doen brengen, ten einde men
met een opflag van het oog het geheel, de

gelijkheden en verfèheidenheden dezer drie die-

ren van hetzelfde gedacht zoude kunnen overzien.

Ik zal hier niet herhalen
, dat ik gezegd heb

over de kenmerken
, die den kop van den Afri-

caanfchen Krokodil onderfcheiden ; de gedaante

alleen doet ons de voornaamste bijzonderheden

kennen.

De onderfte kaak van den Afiatifchen Krokodil

heeft kromme en gelijke tanden, uitgezonderd

alleen die
, welke aan het eind des muils se-o

vonden worden, welke iets groter fchijnen
, en

meer verheven liaan.

De onderlte kaak des Krokodils van Maaftricht

heeft enige gelijkheid en gedaante met die van

den
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den Krokodil uit den Ganges ;
de tanden zijn

bijna gelijk en ook puntig ,
maar iets minder

krom, en minder in getal, terwijl die, welke

aan liet eind van de kaak gevonden worden,

niet van de overigen verfclullen.

De kaakbeenderen der twee eerfte koppen

hebben twee langwerpige openingen , digt bij

de ineenvoeging ; de kaak des Krokodil* van

Maaftricht heeft dezelve niet. Alle de drie ka-

ken hebben gaten ,
welke gefchikt zijn om de

zenuwen door te laten. Ik heb onder aan
.
de

plaat de kentekenen der tanden herhaald.

w E R-
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WERVEL KOLOM V A N EEN
krokodil GEVONDEN in ene

groeve te sechen.

plaat L.

TAk had het gevoelen van een’ te beroemd
man, camper, te beilrijden, om niet van alle
wapens voorzien in het ftrijdperk te treden
wanneer ik in dit werk tot het onderzoek naar
de natuur van het dier van Maaftricht gevorderd
was

, het welk deze grote ontleedkundige in den
beginne voor een Krokodil, naderhand voor
ene onbekende foort van blaas visch hield, vanmarum

, opziener van Teylers Mufétfm te
ïaailem, had zich bij het gevoelen van cam-
per gevoegd; hij gaf in de handelingen der
aarlemfche maatfchappij ene verhandeling ten

betoog, dat de overblijffèlen van het dier van
Maaflricht tot een’ visch behoord hadden, en
vele andere natuurkundigen waren van zijn o-e .

voelen.
‘ b

.

Ik verzamcIdc van dien tijd af alle bewijzen
die m ftaat konden zijn enig licht te verfpreiden
op dit vraagftuk, dat even gewigtig was voor

de
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de natuurlijke hiftörie der gegraven dieren, als

liet van het uiterst belang was voor de kennis

onzer aarde. Het was met oogmerk om hierin

eindelijk de waarheid te ontdekken, dat ik goe*

de afbeeldingen had doen maken tan de Afia»

tilche en Af'ricaaulche Krokodillen ,
zo wel als

van de kaakbeenderen en andere delen dier grote

tweeüagtige dieren ,
welke ik voor het eind van

dit werk befcemd had $
toen de zoon van oen

beroemden camper, a. g. camper, die

het voetfpoor van zijn’ groten vader volgt, en

bezitter is van zijne rijke en geleerde verzame-

ling, in het Journal de Phyftqtie van het jaar

1800, een brief, aan cuvier gerigt, uitgaf,

Waarin hij zich op deze wijze uitdrukt

:

„ Sints lang bezat ik, zonder het te weten,

„ den belangrijkften fchat der overblijffelen van

„ de gegraven beenderen van Maaftricht , ja,

„ ik durf zeggen den kostbaarden, daar dezel-

„ ve mij ene reeks van bewijzen heeft aan de

„ hand gedaan, die geen twijfel meer overlaten

„ omtrent het gedacht der dieren , waartoe

,, deze grote kaakbeenderen en wervelen moeten

„ gebragt worden ,
welken fommige natuurkun-

„ digen aan Krokodillen, anderen aan zogenaam-

,, de grote blaas visfehen hebben toegefrhreven. >

„ Het is ongetwijfeld naauwlijks begrijpelijk

,

„ dat
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„ dat mijn overleden vader, nadat hij eenmaal

„ deze kaakbeenderen en fommige losfe werve-

„ len voor die van ene onbekende foort van

„ blaas visch gehouden had , de twee kostbaar-

„ fle ftukken zijner verzamelingen niet onder-

„ zocht en met de geraamtens van bruinvisfehen

,, fchen en krokodillen vergeleken heeft
”

„ Het eerste beftaat uit ene reeks van twaalf

„ rugvvcrvelen
,
en het twedc uit ene dergelijken

„ van veertien wervelbeenderen van den Haart;

j, hij zou dan natuurlijk tot de gevolgtrekking

„ gekomen zijn: vooreerst, dat dit deel van

,, den rug en dat van den paart niet van een

,,
blaas visch waren ;en ten tweden, dat zij tot

„ jiictsanders dan tot een kruipenddier behoren

„ konden.
,

Het raadzel zoude dan in eens op-

„ gelost zijn
,

want hij zoude ontdekt heb-

„ hebben, het geen ik, hoe fterk ook voor het

„ tegenovergefteld gevoelen ingenomen, gevon*

,, den heb; dat niet alleen de kaakbeenderen ,

,, maar ook alle de wervelen ,
en het grootfle

,,
gedeelte der beenderen

, die gene overblijfJe _

„ len zijn van fchildpadden , tot het geraamte

)t van ene onbekende foort van kruipend dier

„ behoord hebben , het welk in zijn maakjel

„ grote overeenkomst heeft , zo wel met de

„ krokodillen als tevens met andere hagedis-

„fcn 3
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„ Jen, met een woord, dat ’er noch in zijne

„ verzameling, noch mislchien in enige andere,

„ beenderen gevonden worden ,
die tot blaas

„ visfchen behoren
,
en in deze groeven gevon-

„ den zijn.

Dezelfde geleerde geeft vervolgens enige bij-

zonderheden uit de vergelijkende ontleedkunde,

en ene befchrijving tot in de minde kleinigheden

,

fchoon altijd even leerzaam, van de wervelen,

kaakbeenderen en andere delen, die tot verdere

voldinging der bewijzen voor zijn gevoelen die.

nen kunnen ;
terwijl hij eindelijk zijne verhande-

ling aldus befluit:

„ Zie hier, naar ik gelove, genoeg bewij-

,, zen, wat de overeenkomst van het beengeftel

„ betreft, om ons te overtuigen dat deze kaken

„ tot een kruipend dier, en wel tot de Krokodil-

„ of Hagedis foorten, behoren. De bewijzen
, die

„ men uit de plaatling en vorming der tanden

„ ontlenen kan ,
zijn niet minder voldoende.

„ FauJAS heeft zeer goed opgemerkt, darde

„ vernieuwing der tanden bij de Krokodil veel

„ overeenkomst heeft met die der twedlachtige

„ dieren van Maaflricht ,
enz.”

Van marum, dien ik enige maanden ge-

leden het genoegen had te Parijs te zien
,
op

zijne te rugkomst van ene reis , die hij naar

Zwitferlapd gedaan had, zeide mij, dat hij, na

Z de



33* natuurlijke historie van

de verhandeling van camper met aandacht

gelezen te hebben
, het gevoelen van dien geleer-

den aannam, ’er bijvoegende, dat ik gelijk had,

toen ik in het begin mijner natuurlijke hiftorie

van den St. Pieters berg zeide
,

dat het dier

van Maaftricht tot ene onbekende 1’oort van Kro-

kodil behoorde.

Bijna een jaar na de uitgave van de verhande-

ling van g. camper, vond men in ehe der

groeven van Sechen , een uur gaans van Maa-
ftricht, enige gegraven beenderen van onderfchei-

dene gedaante en grootte. Ene ontdekking die

van des te meer belang was ,
daar man in ftaa

t

was twee hukken meester te worden, waarvan

het ene vijf-en-twintig rugwervelen bevatte
, van

welken vier-en-twintig zich aan elkander vast, en

in hunne natuurlijke plaatfing bevonden, dat is

te zeggen, achter elkander en in een gevoegd,

zo dat zij ene ruggengraat van drie voeten en

negen duimen lengte vormden.

Men vond daarenboven zeven -en-dertig loslè

wervelen, niet verre van de plaats, waarvan ik

zo even gefproken heb
; het grootfte gedeelte

daarvan is langwerpig, en hunne in dikte afne-

mende gedaante maakt het waarfchijnlijk dat zij

tot den Haart van een groot dier behoord hebben.

De Hoogleeraar van de Centrale School van

. . Maa-

>
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Maaftricht , die deze ontdekking aan de beftuur-

ders van het Muféura van natuurlijke hiftorie

mededeelde, en uit wiens bericht ik de voor-

naamfle zaken ontlene, is van oordeel, dat men,

deze langwerpige wervelen verenigende, waar-

van velen reeds in de lengte aan elkander ge-

hecht waren, een ftaart zoude hebben van \ier

voeten en negen duimen lengte, en dat men het

zelfs tot ene lengte van vijfvoeten en vier dui-

men zoude kunnen brengen ,
door er enige

beenderen bij te voegen, die er toe lehijnen te

behoren.

In het voortzetten dezer uithakking ,
haalden

de werklieden uit dezelfde groeve een ander ftuk

fteen, bevattende elf verenigde wervelen, wel.

ken in alles de lengte van twee voeten en negen

duimen hadden. De heer herjvian, hoog-

leer in de tekenkunde aan de Centrale School

van Maaftricht ,
maakte van dit fchone ftuk , in

deszelfs natuurlijke grootte
,

éne afbeelding
9

welken mededeling ik, dank zij de vriendlchap

van mijnen beroemden amptgenoot bij het Mu-

féum, lacepede ,
op deszells verzoek aan

de Centrale School bij zijne reis over Maaftricht
,

verkreeg j ik deed dezelve op een derde van

hare grootte brengen ;
het geen mij van de

moeite bevrijdt ,
om hier van ieder deel in het

^ a t>Ü-
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bijzonder de maat op te geven , en den lezer

tevens van het vervelende en droge dier optel'

Wilgen ontflaat.

Het is deze tekening, op twee derden gebragt,

die hier op deze plaat gegraveerd en afgebeeld

is; zij bewijst meer dan alles, wat ik zou zeggec

kunnen, dat de overblijffelen van het dier van

Maal!richt nimmer tot een’ blaas visch
, maar tot

ene 'nieuwe en tot nu toe onbekende foort van

krokodil behoord hebben.

Ik heb op dezelfde fteen twee fchulpen doen

afbeelden
, ene kleine kamdoeblet en ene ijs-

fchulp (linie ,) ten einde de natuur van den fteen

aan te duiden, waarin men vele fchulpen en bij-

zonder ene menigte van zééëgels, ijsfehuJpen,

kamdoublctten en andere dergelijken aantrefr.

Lacepede, die deze voorwerpen bij zijne

doorreis in natuur te Maaftricht gezien heeft, en

meer dan ooit van mijn gevoelen is over die

dieren, die ook hij voor krokodillen houdt, heeft

op de plaats zelve tanden van jonge krokodil-

len naast beenderen gevonden
,

die tot grote

dieren van dezelfde foort behoord hadden, te

gelijk met een Haaij tand.

Zo vele beenderen van krokodillen, in de

omtrekken van Maaftricht verenigd , zo vele

reijen wervelbeenderen en kaakbeenderen ,
het

zij
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zij dan in hun geheel, het zij bij ftukkcn ver-

fpreid, behalven al het overige, dat de onkunde

der arbeiders te voren vernield heeft, in deze

groeven, welke reeds zo lang zijn uitgegraven,

bewijzen
,
hoe groot het getal dier dieren moet

geweest zijn; de gebeenten van fchildpadden

,

hunne grote begraven fchilden, te midden van

Madreporen, fchulpen, vêjrfleningen , verftcend

hout, de zandachtige Heen ,
waarin dit alles

bevat is; alles kondigt hier grote omkeringen,

grote toevallen onzes aardkloots aan, welker be-

fehouwing der ware wijsbegeerte der natuur wel

waardig is. Camper mogt dus wel met recht

zeggen
,

dat dit de meest opmerkenswaardige en

de meest verwondering verdienende plaats is, die

misfehien op onze aarde gevonden wordt.

Ik heb alle mijne krachten ingespannen, om

aan den wensch van dezen groten man te vol-

doen, en voor de natuurlijke hiflorie nuttig te

zijn
,
door het verenigen in een werk van alle

gegraven bewerktuigde ligchamen , die men tot

nu in de gebergtens, die Maaftricht omringen,

gevonden heeft, en ik eindig hier dit moeilijk

werk, terwijl ik de toegevenheid mijner lezers

inroepe. voor alle uitlatingen en misftellingen

,

die mij mogten ontglipt zijn.

Z 3 Ik
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Ik hoop dat de lezer met enig belangftelling

,

als een vervolg van de natuurlijke biftorie des

krokodüs van Maaftricht
, de twee verbeende kop'

pen van den Afiatifchen krokodil zien zal , die men

in het binnenfte der groeven van Altdorf ge.

vonden heeft: de eerde dezer koppen maakt liet

beraad uit der Manheimfche gaanderijen van

natuurlijke biftorie
, terwijl de twedc het kabinet

van den landgrraf van Hesfen-Darmftad luister

bijzet
; de twee platen , die ik daarvan hier uit-

geve, zullen de natuurlijke hiftorie der gegraven

krokodillen volledig maken.

VER-
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VERSTEENDE KOP VAN ENE GAVIALj

OPGEGRAVEN UIT DE GROEVEN

VAN ALTDORF.

PLAAT LI-

Deze Gavials-kop uit het kabinet van natuur-

lijke hiflorie te Manheim heeft twee voeten leng-

te van het begin des muils tot aan het anderen

uitende gedeelte der kaakbeenderen.

Hij is, als het ware, ingedrukt in de fteenach-

tige bedding, waarin men hem gevonden heeft,

en men kan hem zeer gemaklijk uit zijne holte

forten, en na beide zijden omkeren. Ammons hoor-

nen en ene zonderlinge kamdoubtet, waarvan men

onmogelijk de foort bepalen kan, daar men met

meer dan het bovenfte gedeelte van ene klep kan

waarnemen, zijn als het ware, weggezonken m

den harden Heen,. waarin deze kop gevonden is.

Het o-ehele fluk weegt meer dan tachtig ponden.

De kalkachtige dof is in den gehelen kop door.

gedrongen, en heeft den geheclen muil tot een

vast lighaam gemaakt. Dit fteenachtig hghaatn

is op zommige plaatfen nog bekleed met de been-

achtige zelfftandigheid van het dier, weke hier

° X 4
en
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en daar nog niet geheel verfteend is , vooral naar

het uiterfte einde van den muil; doch men kan
dezelve gemaklijk affchilferen.

Men ziet in dit gedeelte aan den enen kaut,

de overblijffelen van elf gebroken tanden, en aan

den anderen kant van vijf in denzelfden ftaat.

Men kan zelfs in fommige tandkasten de Iporen

der twede tanden herkennen, welke het onder-

fcheidend kenmerk der krokodillen zijn. Ik heb
op dezelfde plaat de tegen zijde doen afbeelden

dezen zeldzame en tehone verftening van een

tvveeflachtig dier, welks wedergade in den Afiati-

Iche Krokodil of Gavial gevonden wordt.

£
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VERSTEENDE GAVIALS KOP UIT HET

KABINET VAN DARMSTADT.

PLAAT LIL

Deze kop van een’Afiatifchen Krokodil, uit het

kabinet van natuurlijke hiftorie van Darmftadt,

heeft een voet en negen duimen lengte en twee

duimen zes lijnen breedte op het midden van

den muil. Hij is veranderd in donker grijs mar-

mer van dezelfde foort als de voorgaande, en is

ook in de groeven van Altdorf omringd van Am-

mons hoornen en andere fchulpen gevonden. Hij

bevindt zich in het kabinet van den landgraaf

van Hesfen Darmftadt, met verfcheiden andere

delfftoffen ,
afkomftig uit het kabinet van den

raad van oorlog, marck.

De lieer schleiermacher, die het op.

zicht over deze verzameling van voorwerpen uit

de natuurlijke hiftorie heeft, en dien ik het ver-

maak had op ene reis in Duitschlaud te zien ,

had de goedheid mij alle gelegenheden te ver-

fchaffen, om dezen krokodils- kop in zijne na-

tuurlijke grootte te doen afbeelden, door de-

nis MONTFORT, die mij op deze reis verge-

zeide , en de onderfcheidende kenmerken van

dit voorwerp met nsauwkeurigbeid en waarheid

wist
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wist te treffen. -Deze tekening heb ik door

marech al laten verkleinen, ten einde de-

zelve op ene plaat, voor dit werk gefchikt, te

kunnen doen brengen. Ik heb mij in deze ver-

kleining alleen bepaald bij het gedeelte dat in-

derdaad betrekking tot den kop had , daar de

fleen, en de zee lighamen
,

die bij dezen kop

behoren, reeds op de vorige plaat afgebeeld zijn.

Ik heb het gedeelte van den muil
,
van onde-

ren en van boven gezien
,
doen afbeelden , omdat

men het zelve van het overige des kops afzon-

deren en omkeren kan.- Men onderfcheidt zeer

duidelijk aan den enen kant des muils in alles

twintig puntige
,

enigfints gebogen tanden
; de

anderen zijn gebroken , en
,

wanneer men de

tand kasfen onderzoekt, ziet men nog goed de

overblijffelen van den dubbelden tand, die het

onderfcheidend kenmerk der krokodillen is
,

dat

js te zeggen van den tweden tand, die uit den

eerften voorkomt. Merck, dezen gegraven

kop bezittende ,
had reeds gezien

, dat hij van

ene krokodil afkomftig was
,

gelijk men dit

zien kan in een brief, dien hij over dit onder,

werp fchreef aan den Heer forster, hoog-

lecraar in de natuurlijke hiftorie aan de uni-

verfiteit te
t
Wilna, (zie pag. 25 van de Brieven

van Merck, gedrukt te Darmftadt in 17*6.)

einde.
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Welke Plaaten geplaatst moeten worden tegen over

hunne Ncmmers.

Plaat XX. Kei-achtige Bucciiiiet. enz. uit den St.

Pieters Berg. . . 187.

pi. XXI. Kei-achtige Nautiliet veel gelijkende naar
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rechte Ammonshoorn uit den St. Pie-

ters Berg. • .1 . 189.

PI. XXII. Opgegraven tweekleppige, meest onbe-

kende Schulpen van den St. Pieters

Berg bij Maaftricht. . 196.
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de Steengroeven bij Maaftricht gevon-

den. . • * 20 r *
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Berg bij Maaftricht. . 205.

PI. XXV. Opgegraaven Hoorns en Schulpen uit

denSt. Pieters Berg bij Maaftricht. 208.
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PI. XXVI. Gegraven Terebratulen uit den St. Pie-

ters Berg. . . 212.
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Berg bij Maallricht. . 220.
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*
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boord. . . 243.
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PI. XXXV. Madreporen van verfchiilcnde foor-

ten. . . 256.

PI. XXXVI. Madreporen. . . 260.

PI.
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Pl.XXXVIIf. Fungieten. . . 266.

PI. XXXIX. Madreporen en Reteporn. 268.
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PI. XL. Madreporen. . . 273.

PI. XLI. Madreporen. . . 279.

PI. XLII. Polijpen van het gedacht der Alveoli-

ten en anderen welke daar in vast

gehecht zijn. . 284.

PI. XLIII. Nijlkrokodil van twaalf voeten leng-

te. . . 314*’

pl. XLIV. Geraamte van ene Africaanfche Kro-

kodil. • • 316.

Pl. XLV. Schouderblad , Deibeen , Been van

het Bekken van den Nijlkrokodil. 318.

Pl. XLVI. Ganges-Krokodil of Gavial. Lang-

bekkige Krokodil van edwards. 3 19.

PI. XLVII. Squelet van het hoofd van de Gavial,

of Krokodil van de Ganges, volgens

het oorfprongeljjke dat te Leiden in

het Cabinet van den Hoogleèraar

SRUCMANS gevonden wordt. 320.
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PI. XLVIII. Tanden van den N :

jl en Ganges-Kro-

kodil en van hetverfteende Dier, in

de groeven van Maaftricht gevon-

den. . , bi. 22a.

£*1 . XLL\. Africaanfche Krok >clil , onderst Kake.

been van de Gavial , of Afiatifche Kro-

kodil, onderst Kakebeen
, van de op-

gegraven Kop bij Maaftricht. 326.

PI.

PI.

PI.

L. Wervelbeenderen van een Krokodil, ge-

vonden in de groeven van Seckhem

,

nabij Maaftricht.
. 328.

LI* Krokodillcnkop uit de Schulparoeven

van Altdorf, uit het Cabinet van
Manheira. . n,7

LIL Hoofd van een Krokodil uit de Steen-

groeven van Altdorf uit het Cabinet

van Darmftadt. .. . 335,

Bij het inbinden der 2 ftukken, laat men de Tijtels

L van Let ade Stuk weg.
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